
Bdoc Interactive is een thin client-applicatie voor desktops en 
tablets die werd ontwikkeld voor teams die verantwoordelijk zijn 
voor de relatie met de klanten (agentschap, oproepplatform, CRM 
enz.) of die dagelijks documenten moeten opstellen in het kader 
van hun frontoffice- of backofficeactiviteiten: Opstellen van brieven 
in callcenters, schademeldingen, contracten voor het beheer van 
abonnementen enz.
Bdoc Interactive gebruikt de documentmodellen die met Bdoc 
Design of met Bdoc WebDesign zijn ontwikkeld. 

Of het nu wordt gebruikt in een agentschap, in een callcenter of 
op het terrein, Bdoc Interactive stelt de gebruikers in staat om de 
documenten van de klantendossiers op te stellen en te personaliseren 
afhankelijk van de context, om er interne en externe documenten in 
te integreren en om die documenten in de vakspecifieke applicaties 
en het DMS-systeem op te volgen.

« De vakspecifieke gebruiker centraal in de digitale
 crossmedia-communicatie   »
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BDOC INTERACTIVE

Bdoc Interactive is een applicatie die volledig kan worden 
geparametreerd en gepersonaliseerd, die in de vakspecifieke 
applicaties kan worden geïntegreerd en die aan DMS-systemen en 
elektronische handtekeningen kan worden gekoppeld. De gebruikers 
vinden rechtstreeks in Bdoc Interactive de vakspecifieke context 
terug (inschrijving, verkoop, beheer, kennisgevingen, klachten, 
geschillen, enz.), waardoor ze de communicatie met de klant zo 
optimaal mogelijk kunnen personaliseren. 

Aan de interface van Bdoc Interactive werd extra aandacht 
besteed. Daarbij werd onder meer gebruikgemaakt van 
responsive design-gedrag voor mobiel gebruik op tablets. De 
invoervelden en -controles werden ontworpen met het oog op 
een maximaal gebruikscomfort - ongeacht de manier waarop 
de toestellen worden gebruikt - en met de bedoeling om op het 
scherm van een computer en van een mobiel apparaat dezelfde 
ergonomie te bieden.

Gemengde interface voor gebruik op 
desktop of tablet

met bedrijfsapplicaties

—

Zakelijke gebruiker

Een volledig personaliseerbare webapplicatie



PACIFICA  - Groupe Crédit Agricole  :  « Jaarlijks worden meer dan 
1,2 miljoen interactieve documenten samengesteld door 800 gebruikers  »
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‘‘De technische voordelen van het Bdoc Interactive-station

BDOC INTERACTIVE

• Integratie met bedrijfsapplicaties en bedrijfsgegevens

• Uitgebreide, dynamische en gecontroleerde interactiviteit bij het opstellen van documenten: selectie van teksten, invoer van 
documenten..

• Velden, alinea’s bewerken met opmaak, aangepaste formulieren, ...
• Directe invoer in het document of intuïtieve navigatie in de invoerhulp
• Onmiddellijke visualisatie van het definitieve document, in PDF- of e-mailformaat
• Parametriseerbare en dynamische docflow
• Herbruikbare SOA-componenten (webservices, JAVA API, .NET ...)
• Beheer van load-balancing, fail-over - Compatibiliteit met de belangrijkste applicatieservers op de markt (Tomcat, Websphere, 

Jboss Wildfly ...)

Personalisatie van de documenten

Bdoc Interactive maakt het mogelijk om elk document van een dossier 
te bekijken en te personaliseren en biedt begeleiding voor de gebruiker 
bij het invullen van gegevensvelden en -zones en bij het invoeren van 
wijzigbare paragrafen.
Met de geavanceerde functies kunnen de vergrendelde zones worden 
geparametreerd en kunnen dynamische invoerformulieren worden 
weergegeven. De wijzigingen kunnen als ontwerp worden opgeslagen 
en later - vóór de definitieve validatie - worden gecorrigeerd.

Met Bdoc Interactive kunnen gebruikers documenten en 
bijlagen toevoegen aan het hoofddocument van een dossier 
en op die manier een brief of een e-mail met bijlagen 
samenstellen. 
De geïntegreerde Docflow (workflow van documenten) is 
volledig parametreerbaar en automatiseert de verschillende 
stappen in het beheer van de documenten van een dossier: 
validatie, keuze van de distributiewijze, verzenden van e-mail, 
plaatselijk of centraal afdrukken, overname, invoering in 
DMS-systeem, enz.

Beheer van de documenten van klanten en 
parametreerbare Docflow


