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1. SYNDIC.web 

SYNDIC.web is een softwarepakket voor het online delen van documenten met huurders, eigenaars 

en andere belanghebbende. 

SYNDIC.web speelt in op de verplichting dat de syndicus ten alle tijde documenten ter beschikking 

moet stellen van huurders en eigenaars.  

SYNDIC.web is ontwikkeld in Microsoft technologie en is web gebaseerd.  
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2. Functionaliteiten SYNDIC.web 

 Log-in beveiligd met user-name en password 

 Iedere gebruiker heeft zijn eigen log-in 

 Gebruiker kan alleen de gebouwen, panden, documenten,... zien waartoe hij de rechten bezit 

 Verdeling van documenten in mappen en submappen 

 Documenten mogelijk per gebouw, per pand, per type gebruiker,... 

 Eenvoudig gegevens inladen 

 Sorteringsmogelijkheden 

 Gebruiksvriendelijke en intuïtieve user-interface 

 Makkelijk beheerbaar 

 ... 

Belangrijk! 

SYNDIC.web is specifiek en alleen ontwikkeld voor deze klant op basis van zijn verwachtingen. 

SYNDIC.web is niet afgeleid van een ander softwarepakket, waardoor onnodige administratieve 

overhead totaal vermeden wordt. 
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3. Enkele screenshots 

Log-in scherm: 
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Overzicht gebouwen: 
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Overzicht documenten: 

 

 

 


