Optimalisatie kantoorautomatisering
Kantoorautomatisering optimaal gebruiken
Hoe vaak komt het voor dat informatie uit BIS NOA in brieven wordt overgetypt? Of wordt een
bestaand document aangepast met een ander adres en andere bedragen, terwijl de informatie
beschikbaar is in BIS NOA en eenvoudig kan worden gedownload. Maar dan?
Consult kantoorautomatisering
Het is mogelijk gegevens uit BIS NOA samen te
voegen met uw brieven, formulieren en andere
Word-documenten. Hierbij kunt u denken aan:
• tussentijds aanmanen;
• betaalafspraken schriftelijk bevestigen;
• facturen en eindafrekeningen generen;
• gegevens uit het mutatieproces (MPM)
opnemen in brieven en huurovereenkomsten;
• interne en externe mailberichten aanmaken na
het vastleggen van een klantcontact in het
Klantportaal;
• gegevens met SEPA-machtingsformulieren
samenvoegen;
• werkopdrachten aanmaken en versturen naar
de aannemer via e-mail vanuit het portaal
Niet-planmatig onderhoud.
“Een optimalisatie Kantoorautomatisering levert
u veel voordelen op.”
Wijzigingen in wet- en regelgeving, aanpassingen
in BIS NOA en ook veranderingen in huisstijl,
schrijfstijl of interne werkprocessen vragen van tijd
tot tijd om een herijking van uw documenten.
Bij een bezoek aan uw organisatie onderzoekt de
consultant samen met u het gebruik van de
automatiseringsmogelijkheden binnen Word, in
combinatie met de gegevens uit BIS NOA.
Welke NCCW-applicaties zijn geïnstalleerd en
voldoen deze nog? Binnen welke processen kan de
automatisering van gegevensverwerking
efficiënter worden ingericht?

Voordelen
• tijdwinst door gebruik van Word-sjablonen
en downloads uit BIS NOA
• reductie van fouten die ontstaan door
overbodige, handmatige acties
• efficiënter werken door optimale inzet
eigen huisstijl
• organisatielogo optioneel op te nemen in
Word-documenten voor printen/mailen
• verbeterde uitstraling door uniformiteit in
tekst en lay-out in de communicatie naar
uw klanten
• directe optimalisatie waar mogelijk
• deskundig vervolgadvies
Wat betekent dit voor u?
Het consult biedt u helderheid over de
mogelijkheden. Kleine aanpassingen worden
waar mogelijk tijdens het bezoek direct
doorgevoerd. Daarnaast ontvangt u een plan
van aanpak voor gewenste en/of noodzakelijke
verbeteringen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over onze
oplossingen op de site www.nccw.nl of neem
vrijblijvend contact op:
T: 036 - 539 13 93
E: communicatie@nccw.nl
Volg NCCW ook via

