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Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid informatie wereldwijd iedere twee jaar verdubbelt. Veel
organisaties ondervinden hier dagelijks de gevolgen van en worstelen hoe zij hiermee om moeten
gaan. Door informatie centraal te stellen, op efficiënte wijze vast te leggen in documenten en voor
rechthebbenden toegankelijk te maken wordt tijd gewonnen, de kans op fouten gereduceerd en de
onderlinge samenwerking verder verbeterd.

Actuele informatie cruciaal
Iedere organisatie kenmerkt zich door een bepaalde structuur en kent specifieke processen en
projecten waar één of meerdere organisatieonderdelen bij betrokken zijn. Cruciaal voor het slagen
van projecten of procesmatige werkzaamheden is, naast een goede onderlinge samenwerking en
communicatie tussen de betrokken personen, het kunnen nemen van beslissingen op basis van
actuele informatie. In antwoord op de vraag van organisaties hoe je op een goede manier met
informatie moet omgaan heeft Centric het Projectportaal Bouw ontwikkeld. Deze oplossing.
1. Brengt mensen, gegevens en processen bij elkaar;
2. Combineert projecten, processen en andere werkgebieden;
3. Uniformeert en standaardiseert documentbeheer in relatie tot uw werkprocessen;
4. Biedt uitgebreide mogelijkheden om documenten af te handelen en goed te keuren;
5. Ondersteunt het beheren en archiveren van dossiers;6.Bespaart kosten omdat tijdwinst wordt
geboekt;
7. Voorkomt vertragingen en fouten in het werk;
8. Verbetert de samenwerking, zowel in- als extern;
9. Kan op centraal niveau eenvoudig beheerd worden (governance);
10. Maakt het mogelijk op eenvoudige wijze websites op te zetten;
11. Maakt het mogelijk documenten zowel in- als extern te delen, ongeacht tijdstip, plaats of
device;
12. Wordt automatisch en op uniforme wijze geconfigureerd;
13. Is flexibel naar de wens van de klant in te richten;
14. Biedt specifieke extra’s in aanvulling op de standaardfunctionaliteit;
15. Voorziet in een integratie met achterliggende branche-specifieke backoffice systemen;
16. Maakt het mogelijk eigen apps en apps uit de Office Store te gebruiken;
17. Beschikt over een krachtige zoek-engine;
18. Is zowel on-premise als online beschikbaar;
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In deze whitepaper zetten wij voor u uiteen over welke functionaliteiten hetProjectportaal Bouw van
Centric beschikt en tot welke voordelen dat leidt.

SharePoint
Centric gelooft in de kracht van SharePoint en zijn veelzijdigheid, met name op het gebied van
samenwerken, het optimaliseren van processen en het delen van informatie. Daarnaast wordt het
platform continu uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Een goede (informatie)architectuur en
duidelijke keuzes borgen een succesvolle implementatie. Om die redenen heeft Centric haar eigen
generieke oplossing gebaseerd op Microsoft SharePoint 2013 en SharePoint Online. Een
oplossing die mensen, gegevens en processen bij elkaar brengt en voor gebruikers zeer
herkenbaar is vanwege andere Office-producten. In SharePoint is het mogelijk om op eenvoudige
wijze sites op te zetten waar medewerkers informatie met elkaar kunnen delen, waarmee
documenten van begin tot eind beheerd kunnen worden en rapporten gepubliceerd kunnen
worden. Een sterk punt van SharePoint is bovendien de mogelijkheid om documenten te delen met
zowel collega’s als mensen buiten de eigen organisatie, ongeacht tijdstip, plaats of device. Het
Projectportaal Bouw is dan ook meer dan alleen maar een DMS.

Verschillende lagen
Omdat SharePoint bij ingebruikname nog volledig ingericht moet worden, heeft Centric een
generieke schil ontwikkeld die de oplossing op uniforme wijze automatisch configureert. De
oplossing is vervolgens direct klaar voor gebruik en flexibel naar wens van de klantorganisatie in te
richten. Gebruikers kunnen hierdoor niet alleen efficiënter werken maar hebben ook meer en een
beter zicht op wat ze binnen SharePoint doen. In aanvulling op de standaardfunctionaliteit zijn
allerlei extra functionaliteiten beschikbaar om het systeem verder te completeren. Hiervoor wordt
nauw samengewerkt met business partners, bijvoorbeeld voor het scannen van documenten en de
digitale handtekening. Vanwege haar specifieke focus op verschillende marktsegmenten heeft
Centric aan deze generieke laag diverse branche-specifieke lagen toegevoegd. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld de lokale overheid, de zorgsector, woningcorporaties of de bouw. Deze voorzien
onder andere in een integratie met achterliggende backofficesystemen. Documenten kunnen over
en weer worden uitgewisseld, geraadpleegd en geactualiseerd. Sites kunnen automatisch worden
aangemaakt en ingericht zodat deze direct klaar zijn voor gebruik. Verder beschikt Projectportaal
Bouw over standaard webservices, waarmee ook niet-Centric applicaties eenvoudig gekoppeld
kunnen worden. Tot slot kan er op specifiek verzoek van de klantorganisatie maatwerk worden
verricht.

Uitgebreide functionaliteit
De combinatie van projecten, processen en andere werkgebieden maakt de oplossing van Centric
uniek. Voor ieder van deze aandachtsgebieden is een homesite aanwezig met de mogelijkheid
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daar onderliggende portalen aan toe te voegen. Zo kunt u bijvoorbeeld portalen creëren voor
verschillende organisatieonderdelen of specifieke kennisgebieden, maar ook voor samenwerking
om informatie te delen met externe partijen. Ook kunt u op een dergelijke manier snel en Centric
eenvoudig invulling geven aan het opzetten van een intranet. In al deze portalen biedt het
Projectportaal Bouw document management functionaliteiten op basis van vooraf ingestelde
documentbibliotheken en metadata om efficiënt documenten en dossiers te beheren. Tevens zijn
er voorzieningen aanwezig om samenwerking en kennisdeling te faciliteren. Een startportaal vormt
de ingang tot de verschillende andachtsgebieden.

Op basis van templates en een workflow kan een gebruiker mits geautoriseerd een aanvraag doen
voor de creatie van een nieuwe site. Vervolgens wordt er automatisch een site aangemaakt die
direct in gebruik kan worden genomen, compleet met procesgerichte bibliothekenstructuren en
onderliggende documenttypen en metadata en natuurlijk de bijbehorende autorisaties. Verder is
het mogelijk zelf ontwikkelde apps en apps van derden (bijvoorbeeld uit de Office app store) te
gebruiken bij de inrichting van de sites.

Krachtige zoek-engine
Bewaren van gegevens is één ding. Het vinden van de voor het werk relevante gegevens is
essentieel. SharePoint heeft een zeer krachtige zoek-engine. Om een vliegende start te maken
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heeft Centric dit al voor een groot deel geconfigureerd. Op deze wijze is alleen het finetunen op uw
wensen noodzakelijk.

On-premise en Online
Omdat Centric bij haar ontwikkeling gebruik maakt van de best practices van Microsoft, kunnen we
de oplossing zowel on-premise als online aanbieden. Dus of u nu kiest voor Office 365 of voor het
installeren van een lokale omgeving: Centric kan u helpen. Wilt u ervaren wat SharePoint Online
voor uw organisatie kan betekenen? Probeer SharePoint Online dan nu 30 dagen gratis en zonder
verdere verplichtingen.

Samengevat
De door Centric ontwikkelde Projectportaal Bouw biedt een oplossing voor de grootste uitdagingen
waarvoor organisaties vandaag de dag staan. Het voorziet in de groeiende behoefte aan het
uniformeren en standaardiseren van documentmanagement, afgestemd op uw werk-processen, en
een verdere verbetering van de interne en externe samenwerking. De volledig geautomatiseerde
en uniforme inrichting van het systeem maakt het mogelijk om de oplossing centraal te beheren
waardoor deze ook de door u gezochte governance biedt. Daarnaast maakt de koppeling met
branchespecifieke ERP-systemen het systeem van Centric uniek en een toegevoegde waarde
voor iedere organisatie.

Contact
Wilt u meer informatie over het Centric Projectportaal Bouw of andere oplossingen die Centric kan
bieden? Neem dan contact op met Peter Stolk, Accountmanager bouw, te bereiken via:
+31 0610 910251 of e-mail peter.stolk@centric.eu.

Over Centric
Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing
Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve
dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door
diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen,
onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.
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