LIJST VAN LEVERANCIERS VAN
“DEMATERIALISATIE” DIENSTEN EN
SOFTWARE
(Niet-exhaustief)1
Deze niet-exhaustieve lijst stelt u in staat om leveranciers en software te vinden die u kunnen helpen
om te « dematerialiseren ». Met « dematerialisatie » bedoelen wij niet alleen het verminderen van het
papierverbruik, maar eveneens een elektronsich documentenbeheer dat efficiënter en duurzamer in de
tijd is. Het gaat dus niet louter om het scannen van papieren documenten, maar ook om het beheren
van documenten en workflows te creëren om beter en efficiënter te werken.
U dient eveneens de globale balans op te maken alvorens u te lanceren in een nieuw
dematerialisatieproject, aangezien u soms minder papier zal verbruiken, maar tergelijkertijd wel meer
energie verbruikt. Een globale aanpak is dus noodzakelijk en een voorafgaande studie kan u helpen
alvorens uw « dematerialisatie » project op poten te zetten. Om voor een globale verbetering te gaan
van uw organisatie op milieuvlak, kan u een milieumanagement invoeren zoals EMAS of het Label van
Eco-dynamische onderneming van Leefmilieu Brussel2. Alle thema’s worden hier bekeken:
energieverbruik, afvalpreventie en afvalbeheer, duurzame aankopen, …
Zo zal u tweemaal winnen: op vlak van efficiëntie, en uw steentje bijdragen voor het leefmilieu.
1. DEMATERIALISATIE ORGANISATIES
•

FEDISA International – FEDISA Belgium (Federation of Information Lifecycle Management,
Dematerialisation and electronic filing and archiving). www.fedisa.eu

•

Demateus : organiseren vormingen om experten in “dematerialisatie” te worden: www.demateus.com

•

Technofutur TIC : Forum E-business van dematerialisatie

2. DEMATERIALISATIE PROGRAMMA’S - SOFTWARE
• Alfresco
Alfresco is een open source referentie alternatief voor het beheer van bedrijveninhoud. Alfresco
combineert de innovatie van de open source wereld met de stabiliteit en de performanties van een
platform gewijd aan het bedrijf. Het open source model staat Alfresco toe om bestaande referentie
onderdelen te gebruiken en bijdragen van de gemeenschap te bekomen waardoor een meer innovatieve
software wordt bekomen, die sneller, een betere kwaliteit heeft en minder kost. www.alfresco.com
• Documentum
Documentum heeft als doelstelling het beheer van alle type inhouden van het bedrijf ten midden van een
gemeenschappelijke informatie infrastructuur. De hoeveelheid informatie groeit immers alsmaar. Deze
inhoud kan ook goed gestructureerd zijn (formulieren, facturen) als niet-gestructureerd (brieven, e-mail,
multimedia, …). Documentum is een documentenbeheer platform dat het mogelijk maakt om dit beheer
van verschillende inhouden te beheren.
www.emc.com
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• Ecofont
Dit is een softwareprogramma om inkt te besparen: tijdens het afprinten, ‘schiet’ ecofont gaatjes in de
letters die u getypt heeft, zonder dat dit een effect heeft op de leesbaarheid. Men kan zo tot 25% inkt of
toner besparen.
www.ecofont.com
• Filenet
Dit is een bedrijfsplatform gewijd aan het beheer van informatie, en stelt een volledige architectuur
voor dat beantwoord aan de meest uiteenlopende noden. De oplossing integreert zo onderdelen voor
informatiebeheer, beroepsprocessen, beveiliging, monitoring, …
FileNet is één van de belangrijkste historische actoren binnen het elektronisch documentenbeheer en
schrijft zich in in “Information on Demand” van IBM.
http://www-01.ibm.com/software/data/content-management/filenet-content-manager/
• Opentext
Het vervolg op Open Text ECM staat toe om de levenscyclus van elk type bedrijfsinhoud te beheren,
zoals beroepsdocumenten, Webinhoud, audio en video bestanden dankzij Digital Asset Management
(DAM) functies, elektronische briefwisseling, formulieren, rapporten, enz. Daarenboven bevordert het
de samenwerking dankzij praktische gemeenschappen, projectbeheer, forums, blogs, wikis, maar ook
samenwerking in de praktijk dankzij hulpmiddelen voor synchrone samenwerking.
www.opentext.com
• Watch doc 2.1.
Dit programma maakt het mogelijk om alle afdrukken binnen uw organisatie te beheren. Men kan zo
“regels” invoeren voor het afdrukken: bijvoorbeeld dat elk Word document automatisch tweezijdig
wordt afgedrukt. Dit programma kan alle afdrukken opvolgen tot op individueel niveau.
3. LEVERANCIERS VAN “DEMATERIALISATIE” DIENSTEN IN BELGÏE (alfabetisch
gerangschikt)
Dit lijkt evident, maar uit een studie van Leefmilieu Brussel uit 2008 blijkt dat amper 16,5 % van de
afgedrukte documenten tweezijdig worden afgedrukt. Er is dus nog werk aan de winkel. Druk ook rectoverso af voor uw externe communicatie, u zal zien dat dit wordt gewaardeerd door uw klanten of
partners, aangezien u zo een milieuvriendelijker imago uitstraalt.
U kan dit automatisch instellen, ofwel per afdruk aanduiden.
3.1. « ALGEMENE » DIENSTEN
Met “algemene” diensten bedoelen we leveranciers die een “globale” aanpak hanteren van Green-IT
diensten. U kan aan deze leveranciers vragen om op voorhand de globale balans op te maken van uw
“dematerialisatie” project; welke opties zijn de beste inzake papierverbruik, energieverbruik en
inktverbruik?
•

Adjugo : http://www.green-ict.com/

•

Capgemini :http://www.capgemini.com/services-andsolutions/outsourcing/green- it/green-office/

•

Fujitsu : http://be.fujitsu.com/products/greenclients.html

•

Prodware : http://www.prodware.be/

•

Siemens : http://www.siemens-enterprise.com/be/

•

Verizon : http://www.verizonbusiness.com/be/solutions/green/

•

VMWare : http://www.vmware.com
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3.2. “ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT (ECM)” DIENSTEN

Enterprise content management (ECM) betreft het beheer van ongestructureerde informatie binnen een
onderneming. Ongestructureerde informatie is alle informatie die niet direct als veld in een database
benaderbaar is. Hierbij kan het gaan om allerlei soorten documenten (bijvoorbeeld Office documenten
van het type Word (.doc), Excel (.xls), etc, maar ook PDF, XML, E-mailberichten, afbeeldingen, video's
en geluidsfragmenten).
ECM is er primair op gericht om de levenscyclus van ongestructureerde informatie (van initiële creatie via
bijvoorbeeld publicatie tot aan archivering en verwijdering) te ondersteunen. Belangrijke aspecten hierbij
zijn het terugvinden van de betreffende informatie, en het bewaken van de integriteit ervan.
De onderstaande leveranciers stellen verschillende “ECM” diensten voor: elektronische archivering,
digitalisering van documenten, bescherming van documenten, beheer van binnenkomende en
uitgaande post, …:
• Amplexor : http://www.amplexor.com
• Alfea : http://alfea-consulting.be/
• Arkheia : http://www.arkheia.org/
• Babelway : www.babelway.com
• Belighted : www.belighted.com
• Brain Network : http://www.brain-network.be/
• Cediti : www.cediti.be
• Certipost : www.certipost.be
• Docledge : www.docledge.eu
• Evidencecube : www.evidencecube.com
• IRIS : www.irislink.com
• Irisbox : www.irisbox.irisnet.be
IRISbox is het Internetplatform van het elektronisch loket, de pijler van de gewestelijke en lokale online
diensten van het Brussels Gewest. Als overheidsdienst, kunt u dankzij IRISbox raadpleegbare
documenten of interactieve procedures (formulieren) online plaatsen, ten behoeve van uw gebruikers
(burgers en mandatarissen, vrije beroepen en ondernemingen, andere besturen). IRISbox maakt gebruik
van de elektronische identiteitskaart (eID), zodat documenten gelegaliseerd kunnen worden en burgers
er hun elektronische handtekening op kunnen aanbrengen. Er is ook een betalingsmodule (Ogone) aan
gelinkt.
• Kofax : www.kofax.com
• Manex : www.manex.biz
• NSI : http://www.nsi-sa.be
• OCE Software Laboratories: www.oce.com
• Merak nv : www.merak.be
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• Recomatics : www.recomatics.be
• Systemat : www.systemat.be
• Waslet : www.waslet.be

3.3. TWEEDEHANDS IT-DIENSTEN
• Network hardware resale: matériel CISCO d’occasion : http://www.networkhardware.com/
• TIC-Tanneurs: http://www.attasbl.be/
• PC Genius : www.pcgenius.be
3.4. “DIVERSE” DIENSTEN
• Bobex (appel d’offres électroniques) : http://www.bobex.be
• E-procurement : marché publics électroniques en Belgique :
http://www.publicprocurement.be/portal/page/portal/pubproc
• Factures électroniques, zoom-it : http://www.zoomit.be/fr-BE/index.php
• Mobilexpense (gestion note de frais électroniques) :
https://www.mobilexpense.com/pub/default.aspx
• Revialis : http://www.revialis.com (Milieuvriendelijke recyclage van printeronderdelen)
• Secrétariat social électronique : http://www.attentia.be
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