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WAT IS EEN DMS EN WAT ZIJN DE VOORDELEN ERVAN?

Wordt u ook overspoeld door correspondentie, personeelsdossiers, facturen, overeenkomsten en 

andere belangrijke documenten die verwerkt moeten worden? Met een document management 

systeem is dit verwerkingsproces gedigitaliseerd. Maar wat is nu precies een document management 

systeem en wat zijn de voordelen hiervan?

WAT IS EEN DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM (DMS)?

Een Document Management Systeem (DMS) is een software-oplossing voor het gestructureerd 

beheren van alle digitale en fysieke documenten binnen uw organisatie. Of het nu gaat om offertes, 

projectdocumenten, facturen of e-mails, alle documentvormen worden opgeslagen en gearchiveerd. 

Het zorgt voor een optimale terugvindbaarheid, een geborgde integriteit en een plaats- en 

tijdsonafhankelijke toegang van al uw documentcollecties.

Met de stap naar document management zet u ook een stap naar digitalisering. Wij zetten graag de 

voordelen van een Document Management Systeem voor u op een rij. 

https://www.acanthis.com/docbase
https://www.acanthis.com/blog/digitalisering-whats-in-it-for-you


6 BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
VAN EEN DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

VERHOGEN EFFICIËNTIE

De stap naar document management is een stap naar efficiëntie. Een DMS structureert de documentenstroom door gescande 

documenten, afbeeldingen en andere bestanden op te slaan en te archiveren.

Medewerkers hoeven niet langer te zoeken door dossierkasten, mappen of stapels documenten of tijd te verdoen aan het 

zoeken van informatie op gedeelde netwerkmappen en disks. In plaats daarvan kunnen ze direct de gewenste informatie vinden 

en gebruiken vanuit een georganiseerde en doorzoekbare opslagomgeving. Start met vinden!

KOSTENBESPARING

Met de overgang naar papierloos werken, bespaart u de meest voor de hand liggende kostenpost voor afdrukken en 

verzenden. Indirect bespaart u het grootste gedeelte met de besparingen in arbeidskosten voor opslag en zoeken naar 

documenten. Dit blijkt ook uit het volgende praktijkvoorbeeld.

Praktijkvoorbeeld:

Wanneer een medewerker een uur per dag bezig is met het opbergen en terugzoeken van documenten en eenvoudigweg 

het heen en weer lopen naar verschillende plekken waar documenten opgeslagen worden, spendeert deze medewerker 

hier ruim 200 uur per jaar aan. Als zo’n medewerker €25 per uur kost, dan kosten deze handelingen dus €5.000 per jaar 

aan simpele taken die vrijwel volledig wegvallen wanneer deze organisatie overgaat naar een document management 

systeem. Een flinke kostenbesparing dus!
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6 BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
VAN EEN DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

BESCHERMING TEGEN CALAMITEITEN

Bestanden en informatie op papier zijn niet alleen onhandig en kostbaar, maar ook gevoelig voor ongelukken en verstoren van de 

continuïteit. Natuurrampen, zoals brand en overstromingen, kunnen waardevolle bedrijfsinformatie volledig vernietigen. Ook zijn 

papieren bestanden gevoelig voor diefstal en vandalisme.

Een DMS beschermt waardevolle informatie door het onderhouden van elektronische kopieën die op verschillende manieren 

opgeslagen kunnen worden. Deze kopieën kunnen op een andere locatie opgeslagen worden, zodat, mocht het computer systeem 

compleet vernietigd worden door een calamiteit, alle informatie snel teruggehaald en hersteld kan worden.
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WERKEN VOLGENS REGELGEVING 

Vindt u het een uitdaging om te voldoen aan de actuele regelgeving vanuit de overheid en binnen uw branche? Met een 

DMS is het mogelijk om informatie en documenten veilig te beheren en te archiveren om te zorgen dat u te allen tijde voldoet 

aan de regelgeving.

In een DMS kunnen alle voor controle en conformiteit belangrijke documenten secuur beheerd worden om risico’s te 

verkleinen en aansprakelijkheden te vermijden. Ook moet, afhankelijk van de branche, bepaalde informatie aan de 

wettelijke bewaartermijn voldoen. Steeds vaker, in verband met bescherming van privacy, moet informatie ook echt na een 

bewaartermijn vernietigd worden.
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6 BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
VAN EEN DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

BETERE SERVICE

Vandaag de dag laten klanten en afnemers het direct weten, bijvoorbeeld via social media, wanneer ze ontevreden zijn over het 

product of de dienstverlening van een bedrijf. Bovendien willen zij ook direct reactie op hun bericht. Bedrijven die competitief 

willen blijven, kunnen zich niet veroorloven om niet of zelfs maar te laat te reageren op klanteisen of -klachten.

Omdat een DMS medewerkers direct toegang biedt tot klant-, levering- of servicegerelateerde documenten kunnen zij snel en 

efficiënt reageren op vragen of opmerkingen van klanten en afnemers. In veel gevallen kan een medewerker de vraag volledig 

en compleet naar tevredenheid afhandelen.
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GROEN ONDERNEMEN, MILIEUBEWUST EN CO2 REDUCTIE

Speelt bij u in de organisatie het realiseren van groen(er) ondernemen een prominente rol? Met een DMS levert u een 

bijdrage aan een groenere samenleving in combinatie met het behalen van uw zakelijke doelstellingen op een simpele en 

kosteneffectieve manier.

In feite vervangt een DMS de fysieke en handmatige processen door elektronische processen. Het stelt ieder bedrijf in staat 

papier-, brandstof-, energieverbruik en afval te reduceren.
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TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN EEN DMS

Een Document Management Systeem (DMS) biedt vele voordelen. Je medewerkers hebben alle 

documenten op één plek. Er zijn verschillende manieren waarop je medewerkers snel bestanden 

kunnen vinden; bijvoorbeeld in mappen, met tags en met een zoekfunctie. Een DMS biedt 

daarnaast de mogelijkheden om de workflow in een organisatie te stroomlijnen.

Een goed doordachte implementatie van een DMS zorgt er dus voor dat je medewerkers makkelijker 

en sneller hun werk kunnen doen. Het is daarnaast mogelijk om werkprocessen eenduidiger te 

maken. Dit verhoogt de kwaliteit van het werk. Als laatste leidt een DMS tot kostenbesparingen, 

bijvoorbeeld doordat er minder documenten geprint worden.

De voordelen van een DMS zijn dus duidelijk. Maar zoals altijd geldt ook bij de implementatie 

van een DMS, dat er meer nodig is dan alleen een softwarepakket. Je medewerkers moeten met 

het DMS werken. Zij zorgen er uiteindelijk voor dat de implementatie van het DMS een succes 

wordt. Op het moment dat medewerkers weer mails met bestanden naar elkaar sturen, is de 

implementatie van het DMS mislukt. Het DMS is dan immers niet meer betrouwbaar.

https://www.acanthis.com/docbase


7 TIPS VOOR HET EFFECTIEF INZETTEN 
VAN EEN DMS

ZORG VOOR VOLDOENDE DRAAGVLAK BIJ DE COLLEGA’S

Voldoende draagvlak in je organisatie is cruciaal voor het succes van een DMS. De medewerkers moeten werken met het 

systeem. Pas als zij zien dat een DMS hun werk makkelijker maakt, zijn ze bereid om ook in het systeem te gaan werken.

Je kunt de kans op succes flink vergroten door met verschillende afdelingen rond de tafel te gaan zitten. Vraag je medewerkers 

wat een DMS moet kunnen om hen te helpen. Op deze manier kun je een DMS zoeken dat bij de wensen van je medewerkers 

past.
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STANDAARDISEER HET TAALGEBRUIK

Verkoop en sales. IT en automatisering. Dit zijn allemaal woorden die vaak binnen één bedrijf precies hetzelfde 

betekenen. In het dagelijks leven is dat niet erg. Maar als je wilt dat medewerkers de documenten snel kunnen vinden, 

is het belangrijk er voor te zorgen dat er één taal gesproken wordt binnen je bedrijf. Gebruiken we het woord ‘verkoop’ 

of ‘sales’? Er zullen keuzes gemaakt moeten worden en zie erop toe dat dit gehandhaafd blijft.
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7 TIPS VOOR HET EFFECTIEF INZETTEN 
VAN EEN DMS

WIE GAAT HET DMS BEHEREN?

Een DMS is een levend systeem. Er worden iedere dag tal van documenten toegevoegd. Er komen nieuwe medewerkers die 

toegang moeten krijgen tot het systeem. Wellicht wil je de aanmaak van nieuwe categorieën of tags centraal beleggen. Juist 

omdat het DMS een levend systeem is, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het systeem netjes en opgeruimd blijft. Al 

deze taken vragen om één (of meer) beheerders.
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VERZIN EEN GOEDE OPLOSSING VOOR PAPIEREN DOCUMENTEN

De kans is groot dat er in jouw bedrijf nog papieren documenten zijn. Bij de implementatie van een DMS verbazen organisaties 

zich vaak over de hoeveelheid papier die nog gebruikt wordt. Klanten tekenen papieren contracten, er worden nog e-mails 

afgedrukt of er zijn rijen boeken die als naslagwerk dienen.

Als je met een DMS gaat werken heb je deze informatie nog steeds nodig. Een DMS kan dan een katalysator zijn om 

bepaalde processen te digitaliseren. Je zou kunnen besluiten om oude documenten in te scannen. Maar helaas is dit 

niet altijd mogelijk. Een goede oplossing is dan om papieren documenten op eenzelfde manier te ordenen als het DMS. 

Eventueel kun je in het DMS op een logische manier laten zien dat er ook nog informatie op papier beschikbaar is.
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7 TIPS VOOR HET EFFECTIEF INZETTEN 
VAN EEN DMS

BEGRIJP DE GEVOLGEN VAN EEN DMS OP JE WERKPROCESSEN

Een DMS biedt ook tal van mogelijkheden om de werkprocessen binnen je organisatie te stroomlijnen. Zo is het mogelijk om 

ervoor te zorgen dat alleen een manager bepaalde documenten ‘definitief’ kan maken. Een ander voorbeeld is dat documenten 

in- en uitgecheckt moeten worden voordat mensen hiermee aan de slag gaan. Dit soort verbeteringen in de workflow kunnen veel 

voordelen opleveren.

Maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat dit geen negatieve gevolgen heeft voor de werkprocessen. Als iemand bijvoorbeeld 

niet bij een bestand kan, omdat iemand het vergeten is in te checken, kan dit leiden tot weerstand tegen het DMS. Wellicht voegt 

de betreffende medewerker de extra informatie de volgende dag alsnog toe, maar voor hetzelfde geldt ontstaat er een parallel 

bestand dat rondgemaild wordt, waardoor het systeem niet meer betrouwbaar is.
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MAAK DE AUTORISATIES OP ORDE

Het is mogelijk om binnen een DMS in te stellen wie welke gegevens in kan zien. In sommige gevallen is het zelfs verplicht 

om de toegang te beperken, denk bijvoorbeeld aan patiëntgegevens of financiële gegevens.

Het definiëren van de toegang voor de medewerkers vereist enig denkwerk vooraf. Mensen moeten precies genoeg kunnen 

zien. Hebben ze geen toegang tot het noodzakelijke? Geheid dat het dan ergens via de mail gaat circuleren, waardoor je 

nog verder van huis bent.
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7 TIPS VOOR HET EFFECTIEF INZETTEN 
VAN EEN DMS

EEN DMS IS NOOIT AF
Het bedrijf waarin je werkt, verandert continu, omdat het moet inspelen op de veranderende wereld. Daarnaast zien 

medewerkers na verloop van tijd ook steeds weer nieuwe mogelijkheden voor het DMS. Allemaal redenen om met 

mensen in de organisatie in gesprek te blijven. Je kunt het DMS altijd blijven verbeteren. En soms moet dat zelfs, 

bijvoorbeeld als er nieuwe privacyregels van kracht worden.

De implementatie van een DMS biedt veel voordelen voor jouw organisatie. Ook hier gaat de kost voor de baat uit. 

Zeker in het begin moet er veel werk verzet worden om ervoor te zorgen dat het DMS ook echt meerwaarde biedt. Door 

middel van goed beheer kun je de meerwaarde behouden.

Als het DMS zich eenmaal bewezen heeft, biedt voortschrijdend inzicht de mogelijkheid om nog meer uit het systeem 

te halen.
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HET IMPLEMENTEREN VAN EEN DMS

Een DMS vereist een nauwkeurige inrichting: alle documenten moeten immers worden ingevoerd en geordend. 

Hoe je zo’n document management systeem inricht? Je leest het hieronder.

HOE DEEL JE EEN DMS IN?
De inrichting van een DMS vereist de nodige input uit de organisatie en het vermogen om logisch na te 

denken. Daarbij is voorbereiding het halve werk.

Analyseer eerst welke knelpunten er zijn in het huidige werkproces. Informeer mensen ook dat digitaal 

werken echt anders kan dan met fysieke documenten werken. Documenten simpelweg digitaliseren en 

online opslaan, bezorgen jou niet het maximale rendement. Dat kan namelijk op een netwerkschijf ook. De 

informatie kan in een DMS zo worden gerubriceerd dat de gebruiker alleen ziet wat hij/zij nodig heeft voor zijn 

taakvervulling. Met de mogelijkheid geattendeerd te worden op klaarstaande taken en gewijzigde informatie 

draagt het systeem op een proactieve manier bij aan de werkzaamheden van de gebruiker.

Besteed daarnaast ook aandacht aan het optimaliseren van processen. De inrichting vormt het geraamte 

voor het uiteindelijke documentbeheersysteem en vereist onder meer het maken van selectielijsten voor 

documenten (typen) en de benoeming van kenmerken. Welke benamingen gebruiken we, zodat een registratie 

leidt tot snel vinden door iedereen die toegang heeft.



HET IMPLEMENTEREN VAN EEN DMS

Ook belangrijk is het opstellen van een zogenaamd autorisatieschema. Dit geeft aan wie toegang heeft tot welk deel 

van het documentmanagementsysteem. Pas wanneer bovenstaande helder in kaart is gebracht, kun je de praktische 

voorbereidingen tot het inrichten van een DMS starten.

HOE VERKRIJG JE DEZE BENODIGDE INFORMATIE OVER DE INTERNE WERKWIJZE EN ORGANISATIE?

Het verkrijgen van de juiste input voor een goede inrichting van het DMS realiseren wij met een zogenaamde brown paper 

sessie. Door met een werkgroep van mensen samen te zitten en te bepalen hoe wordt gezocht en welke autorisaties van 

belang zijn, wordt met ’geeltjes’ en een stuk bruin behangpapier gewerkt. De consultant kan op basis daarvan een eerste 

inrichting maken waarmee de groep kan gaan werken.

AUTOMATISCHE CONVERSIESLAG

Na de brown paper sessie volgen altijd nog twee of drie zogenaamde iteraties (veranderingen in de inrichting op basis 

van voortschrijdend inzicht en het daadwerkelijk gebruiken van het systeem) waarna het kan worden gepresenteerd 

aan de gebruikersgroepen die meteen aan de slag kunnen. Het mooiste daarbij is dat van tevoren informatie die al 

digitaal voorhanden is (op netwerkschijven bijvoorbeeld), middels een automatische conversieslag geïmporteerd is in het 

document management systeem. De gebruiker krijgt dan niet een leeg systeem dat gevuld moet worden, maar kan direct 

verder en profiteren van de voordelen.



Heeft u na het lezen van het e-book vragen of 

opmerkingen? Neem dan contact met ons op! 

Wij gaan graag met u in gesprek.

Acanthis Document Solutions B.V.
www.acanthis.com

0184 - 67 75 11

HULP OF MEER WETEN?

https://www.acanthis.com/contact

