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1. SYNDIC.workflow 

SYNDIC.workflow is een softwarepakket voor het verwerken van ingescande documenten. 

SYNDIC.workflow zorgt voor een vlotte verwerking van documenten, met een perfecte integratie 

naar BEST/Syndic in de Cloud.  

SYNDIC.workflow is ontwikkeld in Microsoft technologie en maakt gebruik van de Windows 

standaards. 
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2. Functionaliteiten SYNDIC.workflow 

 Toegang beveiligd met username en wachtwoord 

 Twee type gebruikers 

 Rechtstreeks scannen vanuit het programma 

 Één enkele pagina scannen 

 Scannen vanaf de feeder (meerdere pagina’s) 

 Barcodeherkenning 

 Alle pagina’s worden afgezocht op barcodes 

 Pagina’s met een barcode krijgen een apart tabblad 

 Barcodes genereren om te printen 

 Barcodes genereren om aan te brengen op ingescande of geïmporteerde pagina’s 

 Pdf-files en afbeeldingen importeren  

 Composer scant de documenten in, past de nodige template toe en stuurt door naar de juiste 

Workflow processor(s) 

 Workflow processor kan een document wijzigen, goedkeuren of afkeuren 

 Wanneer documenten door de nodige partijen goedgekeurd zijn kunnen ze doorgestuurd 

worden naar BEST/Syndic 

 Ingescande of geïmporteerde pagina’s roteren 

 Documenten splitsen of samenvoegen 

 ... 

Belangrijk! 

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

verwachtingen. SYNDIC.workflow is niet afgeleid van een ander softwarepakket, waardoor 

onnodige administratieve overhead totaal vermeden wordt. 
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3. Enkele screenshots 

Overzicht documenten 

 

Document kenmerken bewerken 
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Bijhouden logboek per document 

 

 

 


