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Ons kantoor werkt steeds meer digitaal en daardoor efficiënter. Vroeger deelde ik informatie 
via e-mail met mijn collega’s, of gaf ik ”mijn” papieren dossier af. Ik moest deze gegevens 
dan keer op keer versturen. We zijn zelfs een papieren dossier kwijt geraakt! 
Sinds wij met eWorX werken, zit er meer structuur in onze informatie. Iedereen die  
geauto riseerd is, heeft toegang tot hetzelfde digitale dossier. Alle informatie over een zaak 
wordt nu samen gedeeld. Het papieren dossier wordt bij ons bijna niet meer gebruikt. 

Wilt u óók kennismaken met een document informatie systeem dat gemakkelijk informatie 
deelt? Bel dan nu voor een vrijblijvende presentatie van eWorX: 0475-473500.

Square DMS helpt u van beleid naar praktijk!

www.squaredms.com

Ik deel informatie!



Ik onderteken 
digitaal !
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Ons kantoor werkt steeds meer digitaal en daardoor efficiënter. Dan wil ik dus ook mijn 
echte handtekening direct op het digitale document kunnen plaatsen. Wanneer ik daarvoor 
eerst alles moet afdrukken, blijft de papieren rompslomp in stand en dat past niet meer in 
een moderne organisatie. 
Sinds kort werk ik met een digitale handtekening PKI, want die staat voor een veilige en 
betrouwbare persoonlijke ondertekening. Handig en helder!

Wilt u óók kennismaken met de digitale handtekening PKI van Square DMS?
Bel dan nu voor een vrijblijvende presentatie: 0475-473500. 

Square DMS helpt u van beleid naar praktijk!

www.squaredms.com



  Imaging            Document Management            Workflow Management           Record Management            Integratie

Ons kantoor werkt steeds meer digitaal en daardoor efficiënter. Nog niet zo lang geleden 
was ik veel tijd kwijt aan het vinden van het juiste document of dossier.  Ik was gemiddeld 
bijna twee uren per dag kwijt met het zoeken naar documenten. Deze waren verspreid over 
kasten en harde schijven. Hiervan werd ik niet vrolijk!
 
Op dit moment werk ik met eWorX, een document informatie systeem, waarbij vinden  
centraal staat. Wilt u óók kennismaken met een document informatie systeem waarvan u 
vrolijk wordt? 
Bel dan nu voor een vrijblijvende presentatie van eWorX: 0475-473500.

Square DMS helpt u van beleid naar praktijk!

www.squaredms.com

Ik zoek en vind!


