Scannen met barcode

Maakt u reeds gebruik van Personeelsdossier en Dossier Connector en wenst u nog meer
efficiency bij het scannen van personeelsdocumenten? Verken dan de mogelijkheid om snel te
scannen met behulp van barcodes.

Dossier Connector
Hoe gaat u om met het digitaliseren van de
papieren documentenstroom die nog altijd bestaat?
Het is goed mogelijk dat u deze stroom reeds heeft
beperkt door de medewerker of leidinggevende zelf
de gelegenheid te geven documenten toe te voegen
via een workflow. Voor de overige papierstroom is
Dossier Connector een doeltreffende tool.
Met Dossier Connector kunt u meteen vanaf de
scanner het document op de juiste locatie binnen
Youforce Personeelsdossier opslaan. U hoeft de scan
dus niet meer eerst op te slaan om deze vervolgens
in Personeelsdossier handmatig op te pakken en te
plaatsen. Dat betekent tijdsbesparing!

Voor meer (technische) informatie over de
mogelijkheden van Dossier Connector wordt
verwezen naar de gelijknamige factsheet.
Scannen met barcode
Het kan nog efficiënter. Waar in de huidige situatie
op de scanner/multifunctional moet worden
aangegeven waar het document wordt opgeslagen,
kan Dossier Connector nu ook automatisch met
behulp van een barcode het document op de juiste
plek opslaan. Dat scheelt nog meer tijd en is minder
foutgevoelig.
Barcode genereren
Al bij het aanmaken van personele documentatie
via Document Generator (onder andere
arbeidsovereenkomsten, aanvullingen op de
arbeidsovereenkomst, verslagen) kan automatisch
een barcode op het document geplaatst worden.
Wanneer het document ondertekend retour komt
kan het letterlijk met één druk op de knop op de
juiste plek in het personeelsdossier worden
opgeslagen.

AAG ondersteunt
Scannen met barcode is een functionaliteit die
optimaal gebruikt kan worden wanneer u gebruik
maakt van een aantal Youforce-basismodules:

Dossier Connector

Personeelsdossier

Self Service Basis

Document Generator
Wij ondersteunen u graag met de inrichting van
deze modules. Maakt u reeds gebruik van deze
modules? Dan helpen wij u graag verder met de
inrichting van Document Generator voor het
automatisch genereren van de barcode.
Met een goed gesprek!
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Laat het ons weten via tel. 073 – 640 97 51 of
bekijk de uitgebreide informatie op www.aag.nl

