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Welke oplossing biedt Glyder Workflow
De Glyder-Workflow oplossing voorziet in de mogelijkheid om 
binnen het eigen netwerk documenten (bijv. facturen) digitaal 
middels ongedefinieerde routes door de organisatie te sturen.  
De routes worden door de applicatiebeheerder van de organisa-
tie zelf vastgelegd aan de hand van de bestaande processen.  
De routes kunnen te allen tijde door de applicatiebeheerder wor-
den aangepast en uitgebreid.

Er zijn voorgedefinieerde routes welke alle standaard flows afdekken.  
Geregistreerde gebruikers kunnen als de situatie dat vereist van  
de standaard route afwijken en doorrouteren naar een andere  
geregistreerde gebruiker c.q. e-mail gebruiker.

Binnen de workflow bestaat de mogelijkheid om documenten 
goed te keuren, af te keuren, door te sturen, advies te vragen of te  
parkeren. Tevens kan iedereen op de route annotaties en notities 
aan het documenten toevoegen.

De Glyder-Workflow biedt de mogelijkheid onder bepaalde voor-
waarden automatisch een specifieke route te volgen. Bijvoorbeeld 
facturen onder of boven een bepaalde waarde, specifieke leveran-
ciers, specifiek producten of een specifieke kostensoort.

Facturen kunnen worden geparkeerd in afwachting van een credit-
nota. De creditnota wordt bij binnenkomst automatisch gematched 
met de geparkeerde factuur waarna deze kunnen worden afgehan-
deld.

Aan alle documenten kunnen afdoeningtermijnen worden bepaald 
binnen welke termijn de documenten retour dienen te komen 
naar de afdeling welke de afdoening beheerd (veelal de financiële  
afdeling). Na afloop van de gestelde termijnen worden de docu-
menten automatisch afhankelijk van de instelling retour gestuurd  
of verder gerouteerd.
Hiermee wordt voorkomen dat documenten “eeuwig” in de work-
flow blijven hangen en tijdig retour komen ook als de geadresseerde 
niet op tijd afhandelt.

Gebruikers welke slechts af en toe een document of factuur ter  
afdoening krijgen kunnen middels de 
e-mail module gebruik maken van de applicatie. Deze niet geregis-
treerde gebruikers krijgen per e-mail een link naar het af te hande-
len document welke direct na de afhandeling verdwijnt. Binnen één 
e-maildomein (???.nl of XXX.com) zijn unlimited e-mail gebruikers 
toegestaan.
De applicatiebeheerder en/of financiële afdeling heeft middels een 
dashboardportal inzicht in de status en voortgang van alle naar de 
workflow verstuurde documenten.

Flexibiliteit in het definiëren van 
route en het aantal gebruikers

Interactieve workflow route met 
annotaties en notities

Standaardiseren van additionele 
specificaties

Facturen parkeren

Afdoeningstermijnen toekennen 
aan documenten

Inzicht in de status en voortgang 
middels een dashboardportal
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Rapportages
Ten behoeve van het meten van de diverse parameters als gemid-
delde afdoeningtermijn, waar blijven de documenten het langst 
liggen, etc. is er een rapportage mogelijkheid. Hiermee kunnen 
allerlei statistieken over de voortgang, afdoeningtermijnen, en 
individuele gebruikersperformance worden gegenereerd. Alle  
tijdens de workflow gegenereerde data is hiervoor beschikbaar. 
Middels externe tools is de database beschikbaar voor eigen 
specifiek gewenste rapportages.

input/output en koppelingen
Informatie bestemd voor de workflow wordt ingelezen op basis 
van een XML interface en een Image Importer. Op deze wijze kan 
eenvoudig met front-end applicaties worden gekoppeld.
Tijdens de route door de organisatie worden de documenten 
verrijkt met informatie en annotaties welke steeds in de XML file 
worden opgeslagen. Ook de route en de timestamps van alle 
adressen langs de afgelegde route worden steeds in de XML 
file opgeslagen. De annotaties op het document worden aan  
het eind van de route geconverteerd naar PDF zodat deze be-
houden blijven. Daarnaast blijft het onbeschreven origineel als PDF  
behouden.
Uiteindelijk kunnen de documenten, na een route door de  
organisatie te hebben afgelegd, samen met de XML file met alle  
informatie daarin inbegrepen worden aangeboden aan een achter-
liggende applicatie of ERP systeem op basis van XML+Image  
export. Op verzoek zijn maatwerk koppelingen en maatwerk aan-
passingen mogelijk.

Vereisten
De applicatie is serverbased en werkt via een webcliënt.  
Aanbevolen wordt een aparte server hiervoor in te richten. Ook 
een virtuele server is mogelijk. 

De specificaties zijn: Windows Server 2003 of 2008, MSQL of SQL 
Express (gratis). IIS dient geïnstalleerd te zijn (versie 6.0 of later).

Glyder dringt het papierverbruik drastisch terug

Nederland telt 860.000 geregistreerde bedrijven.

Stel:
400.000 bedrijven ontvangen 4 facturen per dag. Daarvan wordt 
op zijn minst 1 kopie gemaakt. 
Door Glyder te gebruiken scheelt dit op jaarbasis  meer dan 3800 
pallets papier en meer dan 3 miljoen euro aan kopieerkosten.
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Datum: 19-04 2012
Factuurnummer: 1202/40B
Referentienummer: 6732B
Relatienummer: 128

Geleverde diensten
------------------------------------

ICT onderhoudswerkzaamheden
Patchkast installatie
Ping-meting
Aanleggen bekabeling

Uren
--------------------------

24
16
2
4

Tarief
--------------------------

1440,-
  960,-
  120,-
  240,-

APProVe or reJect
Factuur


