
Bdoc Web Design is een thin client-applicatie die gericht is op 
vakspecifieke gebruikers en die werd ontwikkeld om het aanmaken 
en het wijzigen van de modellen uit het referentiesysteem van de 
Bdoc Suite-documenten te vereenvoudigen en te optimaliseren.

Dankzij Bdoc Web Design werken de vakspecifieke teams rechtstreeks 
mee aan het opstellen en het personaliseren van de CCM-modellen 
- op een zelfstandige, maar collaboratieve manier met de dtp-
ontwikkelaars en de IT-teams.» 

 
—
« De ontwikkeling van modellen door de vakspecifieke gebruikers  »
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BDOC WEB DESIGN

Dankzij zijn eenvoudige en intuïtieve thin client-interface biedt 
Bdoc Web Design aan de vakspecifieke teams een tool waarmee 
ze onmiddellijk aan de slag kunnen gaan voor het creëren en het 
beheren van CCM-modellen.

De personalisatiefuncties zijn volledig configureerbaar afhankelijk 
van het expertise- en zelfstandigheidsniveau van de vakspecifieke 
ontwikkelaars. Zij worden op elk moment geleid door de aanduidingen 
op het scherm en kunnen stap voor stap de definitieve weergave van 
het document bekijken.

Eenvoudige en intuïtieve vakspecifieke interface

De documentmodellen die onder Bdoc Web Design 
beschikbaar zijn, zijn vooraf onder Bdoc Design 
geparametreerd, zodat vakspecifieke ontwikkelaars op 
een maximale ondersteuning kunnen rekenen: keuze van 
de delen en de content, invoer van teksten en gegevens, 
keuze van het grafische charter en de talen, enz.
De dtp-teams en de vakspecifieke teams kunnen hierdoor 
op een flexibele en iteratieve manier perfect met elkaar 
samenwerken.

Gecontroleerde creatie en personalisatie

Crédit Agricole Titres :  « 25 OST-gebruikers 
(Opération Sur Titres) ontwikkelen dankzij de 
sjablonen van Bdoc Web Design meer dan 130 
modellen per dag »‘‘

in communicatiebeheer



MGEFI  : Mogelijkheid om intern doelgerichte micromarketingmailingcampagnes uit te voeren: 
«We voeren er elke maand even snel als een direct-mailcampagne met Word uit, maar dan wel 

met de kwaliteit en de personalisatie van de Bdoc-documenten. Vroeger hadden we voor dit 

soort campagnes drie weken tijd nodig; tegenwoordig klaren we de klus in twee dagen »
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‘‘De technische voordelen van de Bdoc Web Design-module 

BDOC WEB DESIGN

• Thin client applicatie, georiënteerd op business designers en business managers
• Algemene repository van documentbronnen voor bedrijfs- en backoffice-ontwerp
• Bedrijfsontwerp dat wordt geleid door vooraf gedefinieerde sjablonen
• Opties voor het selecteren van secties en alinea’s en het vooraf invoeren van waarden in het model
• Vereenvoudigd beheer van status en publicatie van modellen
• Gestandaardiseerd en integreerbaar autorisatiebeheer met de belangrijkste bedrijfssystemen (LDAP, database, enz.)

Transversaal ontwikkelingsproces
Met Bdoc Web Design worden de modellen en de persoonlijke aanpassingen die door de vakspecifieke ontwikkelaars 
zijn gemaakt, onmiddellijk in het referentiesysteem voor documenten van Bdoc Suite opgenomen. Die modellen 
kunnen vervolgens door de dtp-afdelingen en de productieteams worden overgenomen en gebruikt, bijvoorbeeld om 
ze opnieuw in een massapublicatieketen in te voeren.
Bdoc Web Design staat garant voor een flexibel en transversaal proces waarin alle teams met elkaar kunnen 
samenwerken.


