
Bdoc Design is de grafische module voor de ontwikkeling van 
documentmodellen van de Bdoc Suite-oplossing.
In deze module zijn de documentmodules van de onderneming in 
één enkel en gebundeld referentiesysteem gecentraliseerd: niet 
alleen eenvoudige documenten (brieven), maar ook complexe 
documenten (contracten van meerdere pagina’s, dynamische 
facturen, contracten met beheer van de bepalingen, overzichten, 
enz.).
Bdoc Design vereenvoudigt de aanmaak, het onderhoud en het op 
elkaar afstemmen van de verschillende opmaak (grafische charters, 
lettertypen, kleuren enz.) en inhoud (teksten, afbeeldingen, 
gegevens enz.), ongeacht de distributiekanalen en de doelmedia 
(e-mail, papier, sms, fax, websites, mobiele apparaten, enz.).

—
« Een homogene en gecentraliseerde ontwikkeling van 
crossmedia-documenten »
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BDOC DESIGN

Via een intuïtieve en personaliseerbare grafische omgeving stelt 
het referentiesysteem voor documenten van Bdoc Suite, waarvoor 
meerdere profielen kunnen worden ingesteld, aan ontwikkelaars 
van documenten een hele reeks resources ter beschikking waarmee 
ze documentmodellen kunnen ontwikkelen: teksten, bepalingen, 
grafische charters, afbeeldingen, dynamische grafieken, gegevens, 
tabellen, enz.
Door het hergebruik van de componenten kunnen standaardmodellen 
van de onderneming gemakkelijker worden aangemaakt en kunnen 
documenten sneller ter beschikking worden gesteld.

De crossmedia-functionaliteiten van Bdoc Design zijn 
rechtstreeks in de ontwikkelingsomgeving geïntegreerd en 
stellen ontwikkelaars in staat om de documentmodellen 
te ontwikkelen en onmiddellijk te testen in alle mogelijke 
formaten (PDF, PDF/A, HTML, HTML5, AFP, Postscript) en voor 
elk type drager en doelmedium: Mail, e-mail, webportalen, 
sms, fax, smartphone, tablets, sociale netwerken, enz.

Crossmedia-ontwikkeling

Hetzelfde documentmodel kan met andere woorden 
tijdens het volledige communicatieproces op verschillende 
distributiekanalen en doelgroepen worden afgestemd. 

MGEFI : « Dankzij Bdoc Suite werden onze 
betaaltermijnen juister en duidelijker, waardoor het 
aantal klachten van onze leden tot een vierde kon 
worden teruggebracht . »‘‘

Referentiesysteem voor ontwikkeling



Solly Azar : «De beheerlibrary is uniek, het aantal modellen is beperkt 
en de ontwikkelingstijd is korter: dankzij Bdoc Design wordt een library van 
beheermodellen voor de gezondheid voortaan in 5 dagen uitgevoerd, terwijl we 
daar vroeger 10 tot 20 dagen voor nodig hadden.. »
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‘‘De technische voordelen van het Bdoc Design-station

BDOC DESIGN

• Ergonomisch, multi-user en multi-repository grafisch ontwerpstation
• Veilige repository van herbruikbare documentaire bronnen: teksten, modellen, grafische handvesten, afbeeldingen, enz.
• Unieke ontwerpsjablonen (crossmedia, multi-target, multi-format)
• Ontwerpondersteuning voor papieren en digitale doeleinden (e-mail, smartphone, tablet, webportalen ...)
• Integratie van multimediabronnen (afbeeldingen, video’s, geluid, dynamische grafische afbeeldingen, externe documenten ...)
• Geavanceerde lay-out voor papier en responsive gedrag voor digital: definitie van navigatiemenu, sorteertafels, ...
• Ondersteuning voor meertaligheid, multi-merk en wit merk, varianten en versiebeheer van documentsjablonen
• Onmiddellijke documentreview en rendering op basis van doelmedia met gesimuleerde weergaveformaten en oriëntatie

Collaboratieve ontwikkeling

In Bdoc Design is niet alleen een 
module voor het beheer van de 
ruimten en de toegangsrechten 
van de ontwikkelaarsprofielen 
geïntegreerd, maar ook geavanceerde 
tools voor het uitrollen van de 
omgevingen voor de ontvangst en de 
productie en de automatisering van 
de administratieve taken (bewaren/
herstellen, massaverwerking enz.) en 
zoekopdrachten en gekruiste analyses.

Dankzij de functionele rijkdom 
van Bdoc Design kan op een 
eenvoudige manier op de meest 
complexe behoeften worden 
ingespeeld: Graphic assistants 
voor toegang tot de gegevens, 
omschrijving van de vakspecifieke 
regels, opstellen van dynamische 
formulieren, versioning, beheer 
van meertalige documenten en 
documenten voor verschillende 
merken, beheer van witte merken 
en transpromoruimten, enz.

Bdoc Design stelt tijdens de volledige 
duur van de ontwikkelingscyclus 
evolutie- en validatiestatussen 
van de documentmodellen ter 
beschikking. De tool is gebaseerd op 
een aanpasbare en personaliseerbare 
workflow met meerdere gebruikers, 
waardoor het werk tussen 
verschillende ontwikkelaars kan 
worden georganiseerd, verdeeld en 
beveiligd, en de ontwikkelingscyclus 
van de modellen kan worden gevolgd.

Geavanceerde functiesAdministratie van de 
referentiesystemen en de resources


