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Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam is een toonaangevend kennisinstituut in en voor de regio Rotterdam. Ruim 30.000
studenten en zo'n 3.000 medewerkers werken er dagelijks aan hun carrière en lectoren verbinden zich vanuit
innovatief praktijkonderzoek met de beroepspraktijk. Kwaliteit van het onderwijs, aantrekkingskracht voor de
(aankomende) studenten en de efficiëntie van de instelling wordt in toenemende mate mogelijk gemaakt door
de interne automatisering. Binnen het onderwijs zijn documenten nog altijd een belangrijke drager van informatie; binnen de organisatie en van, naar en tussen studenten. De Document Management oplossing DocBase
van Acanthis is één van de onderdelen van de automatisering van Hogeschool Rotterdam. De organisatie én
gebruikers zijn zeer te spreken over DocBase.

“We zijn zeer tevreden over de
DocBase oplossing en professionele ondersteuning door
Acanthis"
"De samenwerking met Acanthis is zeer professioneel en

omgeving, hetgeen de stabiliteit van de productieomge-
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betrokkenheid denken wij mee met de gewenste functio-

vanaf smartphones en tablets, functionaliteit die de hoge-

naliteit van DocBase en denkt Acanthis mee met onze

school nog in overweging heeft.

processen en projecten.” benadrukt Zeddeman. “Zonder
uitzondering wordt deze interactie als efficiënt ervaren en

Marcelle Zeddeman: "We zijn zeer tevreden over de

profiteren we van de toegevoegde kennis en waarde van

DocBase oplossing en professionele ondersteuning door

Acanthis. Onze behoefte aan ondersteuning vanuit Acan-

Acanthis. Als concernsysteem voor Document Manage-
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