
De Digitale Postkamer
De inkomende post wordt steeds complexer: informatie komt via een 
toenemend aantal kanalen uw organisatie binnen. Daarnaast is het be-
langrijk dat al uw medewerkers zo snel mogelijk toegang hebben tot 
deze documenten. Ongeacht de locatie van hun werkplek. En tot slot 
worden de eisen die gesteld worden aan documentopslag en classifi-
catie van deze informatie voortdurend hoger. Kortom, het beheer van al 
uw documentstromen is een arbeidsintensief traject.

De Digitale Postkamer oplossing van BMConsultants biedt u voor deze vraag-
stukken een oplossing. Kofax Transformation Modules (KTM), een toevoeging 
op het Kofax Capture Platform,  zorgt ervoor dat documenten automatisch wor-
den geclassificeerd en gedistribueerd.

Nadat de documenten geautomatiseerd door Kofax zijn gedigitaliseerd, geclas-
sificeerd en van metadata voorzien, worden deze afgeleverd aan de achterlig-
gende systemen. Tijdens dit proces wordt vastgesteld tot welke documentca-
tegorie (DSP-model of Zaaktype) het behoort. Vervolgens vindt automatische 
distributie naar de betreffende afdeling plaats. 

Aangekomen in het zaaksysteem is het document direct beschikbaar en voor-
zien van alle metadata. 

Het handmatig invoeren van gegevens behoort hiermee tot de verleden tijd! 

Voordelen
 | Automatische classificatie en distribu-

tie van documenten
 | Gebaseerd op het Document Struc-

tuur Plan of Zaaktypecatalogus
 | Automatische herkenning van me-

tadata
 | Onbeperkt aantal metadata velden
 | Snellere verwerking
 | Verhoogde productiviteit
 | Uniforme documentclassificatie 
 | Beter beheer van alle documenten
 | Eén platform voor alle documenten 
 | Aangepast aan uw organisatie
 | Controle aan de hand van database 

matching
 | Meerdere validatieclients mogelijk
 | Van factuur tot formulier tot binnenge-

komen brief.
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Denk digitaal! 
Van documenten naar werkprocessen

experts in digitale oplossingen



De stappen Herkenning en Validatie uitgelicht
In de gangbare werkwijze van documenten digitaliseren wordt door de mede-
werker in het DMS aangegeven om welk type document het gaat en de bijbe-
horende velden handmatig ingevuld. 

In het scanproces van de Digitale Postkamer zorgen de stappen Herkenning 
(ook wel Classificatie genoemd) en Validatie voor het verschil met deze werk-
wijze.

Herkenning of Classificatie
In deze fase van het verwerkingsproces herkent de software om welk type 
document het gaat, gebaseerd op het Document Structuur Plan of Zaaktype-
catalogus. Op basis van het herkende documenttype wordt de bijbehorende 
metadata opgezocht in de tekst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van intelligente 
OCR-technieken om de inhoud van het document te analyseren.

Validatie
Tijdens de volgende stap in het proces -het validatieproces- controleren me-
dewerkers de herkende gegevens. Daar waar nodig kunnen velden worden 
ingevuld, aangevuld en/of verbeterd. 
De methodes die hierbij gebruikt worden zijn zeer gebruikersvriendelijk. Hand-
matig invoeren is hierbij niet nodig!

Controle via gekoppelde databases
In de achtergrond worden in dit proces systeemcontroles uitgevoerd. Zo worden 
onder andere NAW-gegevens gecontroleerd in een achterliggende database.

Smart Select methode
Moeten gegevens worden aangevuld dan kan dit eenvoudig door te slepen 
over tekst in het gescande document. Deze worden dan toegevoegd aan het 
invulveld. 

Gegevens kunnen automatisch worden 
gevalideerd met achterliggende databases, 
waaruit eventueel alternatieven gekozen kunnen 
worden

D.m.v. selectie van tekst in de scan wordt de tekst toegevoegd aan het index-veld (hier het veld Onderwerp)
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De weg naar een Digitale Postkamer 
 | Einddoel formuleren
 | Samenstellen projectteam
 | Analyse documentstroom
 | Ontwerpen digitale proces (= niet noodzakelijkerwijs gelijk aan het papie-

ren proces)
 | Advies formulier lay-out
 | Training (gebruikers en applicatiebeheer)
 | Eerste quick win realiseren?
 | Doorontwikkeling 

Informatie komt uit verschillende bronnen en  
in diverse formaten

Case gemeente Zaanstad
Het nieuwe gemeentehuis is volledig ingericht rond Het Nieuwe Werken en De 
Digitale Postkamer moet hieraan een flinke impuls geven. 

Hierbij worden alle documenten direct bij binnenkomst gedigitaliseerd. Dit is op 
zich niet bijzonder en gebeurt al langer. 

Het nieuwe van BMConsultants’ Digitale Postkamer is dat na het scannen auto-
matisch herkend wordt tot welke documentcategorie (Zaaktype of DSP-klasse) 
het document behoord. 

Ook de te registreren gegevens (metadata) worden door de software herkend 
en doorgegeven aan het Enterprise Content Management Systeem Verseon van 
Circle Software. Het document is dan direct digitaal beschikbaar voor de juiste 
afdeling, en voorzien van alle metadata.  Het handmatig registreren en invoeren 
van de benodigde informatie behoort hiermee tot de verleden tijd.
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Herkenning Validatie PDF-creatie Export

Bouwtekeningen A0-scanner

Multifunctional Front Office server

Digitaal

Auto importer

Scan/ImportPost

Mailbox Mail connector

Uiteraard is export mogelijk naar 
vrijwel alle achterliggende systemen

Analoog

Digitaal

XML

Webformsms

SMS
FoIP

Tweets

MMS

Files en Folders

Het Kofax Platform

De verwerking van de poststroom wordt op deze manier volledig gedigitaliseerd. 
Dit levert een forse tijdsbesparing op waardoor de gemeente Zaanstad met 
minder mensen een veel hogere kwaliteit van dienstverlening kan gaan 
leveren en daarmee het Nieuwe Werken een flinke stap dichterbij brengt.

In de volgende fase gaat de gemeente Zaan-stad de verwerking van binnenko-
mende post via de e-mail aansluiten op de Digitale Postkamer zodat deze ook 
volledig geautomatiseerd verwerkt gaat worden.

Het Nieuwe Werken = Digitaal Werken
  Documenten en formulieren van elke oorsprong, analoog of digitaal

  Snel digitaal beschikbaar op de juiste afdeling en bij de juiste persoon

  Automatisch voorzien van alle relevante metadata

BMConsultants maakt gebruik van de software van Kofax, wereldwijd marktleider op het gebied 
van Capturing software. Wij zijn Diamond Partner. Wereldwijd hebben slechts 12 van de 800  
geautoriseerde partners deze exclusieve status.
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