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De RMTool en de KlasseerTool

RMTool – Een digitale gereedschapskist
§ Pro- en retro-actief beheer van digitale documenten

§ Mogelijkheid tot regels map- en documentnamen en vermijden van ongeldige karakters

§ Uitgebreide mogelijkheden om mappen op te schonen (identieke en beveiligde documenten, lege mappen, enz)

§ Mogelijkheden om metadata toe te kennen aan mappen en documenten

§ Opbouw en beheer van een digitaal archief

KlasseerTool – Een plug-in in Outlook om e-mails te klasseren

§ Mogelijkheid om mails, bijlagen en agenda’s te klasseren (te bewaren bij de andere documenten van een dossier)

§ Automatische of manuele naamgeving mogelijk

§ Mails en bijlagen worden afzonderlijk geklasseerd

§ Uitgebreide zoekfunctie voor geklasseerde mails en agenda’s



Demo KlasseerTool

Achtergrond
De gebruikers-interface
Instellingen
Klasseren
Aansporen tot klasseren
Raadplegen van geklasseerde e-mails
Wat met mail via browser of andere devices



Achtergrond

Waarom een tool om e-mails te klasseren
Meer en meer documenten behorende tot dossiers worden via e-mail verstuurd en ontvangen
Toegang tot deze documenten gebeurt meestal via de e-mail applicatie
Een dossier is pas volledig als alle relevante documenten erbij zitten

Met de KlasseerTool kunnen mails en bijlagen eenvoudig worden geklasseerd bij de overige documenten

Maar de tool kan meer:

Geklasseerde mails kunnen eenvoudig worden teruggevonden via een uitgebreide zoekfunctie
Agenda’s kunnen worden gearchiveerd
Volledige e-mail mappen kunnen worden gearchiveerd
EN: De tool kan u helpen bij een efficiënter gebruik van email



De gebruikers-interface: Outlook 2016



De gebruikers-interface: Outlook 2019 / Microsoft365



Instellingen

Algemeen
E-mails
Vergaderverzoeken
Klasseermappen
Klasseergeschiedenis



Instellingen – Algemeen



Instellingen – E-mails



Klasseren

Individuele mails (met of zonder bijlagen)
Geselecteerde mails
Mappen
Kalenderverzoeken



Aansporen tot klasseren



Raadplegen archief

Geklasseerde e-mails
Geklasseerde vergaderverzoeken
Zoeken op basis van verschillende criteria



Wat met mail via browser en andere devices


