EXPERTS IN
SOFTWARE
TRAININGEN

experts in digitale oplossingen

BMconsultants
Als experts in digitale oplossingen biedt BMconsultants
opleidingen voor digitale documentverwerking met Kofax,
eventueel afgesloten met een officieel Kofax
certificaat en M-Files. Ons opleidingsprogramma bevat
trainingen voor Kofax Capture, Kofax Transformation
Modules, Kofax TotalAgility, Kofax Robotic Process
Automation en het opleidingstraject digitale postkamer/
factuurherkenning voor beginnende en ervaren
gebruikers. Sinds dit jaar bieden wij trainingen aan van
M-Files te weten: een introductie workshop, key user
training en een tweedaagse verdiepingstraining.

Trainingen

Onze trainingen vinden plaats via open inschrijving.
De trainingen en examens worden centraal in het land
gehouden, in onze trainingslocatie in Soesterberg. Deze
is, zowel met het OV als, met de auto goed te bereiken
en er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar op
het terrein.
Wij verzorgen ook opleidingen bij u op locatie, neem
contact met ons op voor meer informatie.
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Kofax Capture voor
key users en (applicatie)beheerders

Deze training kent twee
varianten: voor key users en
(applicatie)beheerders. Key users
leren Kofax Capture kennen en
gebruiken op gebruikersniveau.
(Applicatie)beheerders krijgen
begrip van de context en modules,
om Kofax Capture in te zetten bij
het dagelijks beheer.

Duur van de training

Deze levendige training wisselt
praktijkopdrachten af met
theoretische kennis. De training
wordt afgesloten met een toets en
certificaat van deelname.

Investering

Een dag, van 9.30 tot 16.30 uur.
Deze training is in overleg ook
mogelijk bij u op locatie.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in deze training?
Bekijk de trainingsdata en meld u
direct aan.

De investering bedraagt € 660,per deelnemer. Elke volgende
deelnemer van dezelfde
organisatie krijgt tien procent
korting. Alle prijzen zijn exclusief
btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door
BMconsultants.

Kofax Capture voor key users
Voor wie Key users zoals medewerkers van afdelingen als DIV en I&A. Het gaat om medewerkers die in hun dagelijks werk Kofax
gebruiken.

Leerdoelen

Na de training is de deelnemer in staat om:
• Scanprofielen te configureren voor verschillende soorten
documenten, zodat deze optimaal worden gedigitaliseerd.
• Veelvoorkomende problemen van het capture-proces te herkennen.
• Eenvoudige problemen zelf op te lossen.
• Complexere problemen gericht te beschrijven aan de helpdesk.

Voorkennis Werkervaring met Kofax Capture is een pré.

Schrijf u direct in

Duur van de training Twee dagen, van 9.30 tot 16.30 uur.
Voor wie Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders die
werken met Kofax Capture.

Inhoud

Deze levendige training wisselt praktijkopdrachten af met
theoretische kennis. De training behandelt de onderwerpen:
• Installatie Kofax Capture
• Kofax Capture architectuur
• Inrichten batchclasses, verdieping
• Barcodeherkenning
• Document- en gegevensherkenning
• Trouble shooting
De training wordt afgesloten met een toets en certificaat
van deelname.

Leerdoelen

Na de training is de deelnemer in staat om:
• Kofax Capture te installeren en in te richten, met oog voor
de eisen aan de Windows omgeving.
• Zelfstandig nieuwe batchclasses te maken.
• Barcode- en OCR-herkenning van Fixed Forms toe te passen.
• Batchclasses in te richten voor data-extractie van
gestructureerde documenten.
• Storingen te herkennen en in bepaalde gevallen zelf op te lossen.

Voorkennis Technische kennis van Windows en de basistraining
Kofax Capture voor beheerders.

Kofax Capture:
verdieping voor (applicatie)beheerders
Tijdens deze training ontwikkelen deelnemers
onder meer de vaardigheden om Kofax Capture te
installeren, batchclasses te maken en storingen op
te lossen. Ook krijgt de deelnemer begrip van de
context van Kofax: hoe werken de modules samen?

Vervolgmogelijkheden

• Driedaagse vervolgprogramma’s voor de Kofax Capture
Transformation module factuurherkenning en de Kofax Capture
Transformation module digitale postkamer.
• Examentraining voor officiële Kofax Capture certificering.

Geïnteresseerd? Hebt u interesse in deze training?
Bekijk de trainingsdata en meld u direct aan.

Investering De investering bedraagt € 1.980,- per deelnemer. Elke

volgende deelnemer van dezelfde organisatie krijgt tien procent
korting. Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants.
Deze training is in overleg ook mogelijk bij u op locatie.

Schrijf u direct in

Kofax TotalAgility introductie training

Duur van de training

Een dag, van 9.30 tot 16.30 uur.

Voor wie Beheerders die werken met Kofax TotalAgility, zoals
applicatie-, systeem en functioneel beheerders.

Leerdoelen
Na de training is de cursist in staat om:
•
•
•
•

Toepassingsmogelijkheden van transactiegericht werken met
Kofax TotalAgility te benoemen.
Documenten in te voeren en te classificeren met Kofax TotalAgility
Kofax VRS-profielen te begrijpen en aan te passen voor
verschillende documentsoorten.
Storingen te herkennen en in bepaalde gevallen zelf op te lossen.
Complexere problemen gericht te beschrijven aan de helpdesk.

Is uw organisatie bezig met de inrichting van een
digitale postkamer met Kofax TotalAgility? Of maakt u
hiervoor plannen? De juiste opleiding voor uw
medewerkers betekent een enorme stap vooruit op
het gebied van efficiency en slimme inrichting van
documentverwerking.
Met het Kofax TotalAgilty platform zorgt u ervoor dat al
uw analoge en digitale poststromen automatisch
beschikbaar komen voor uw medewerkers en dat
documenten automatisch worden geclassiﬁceerd en
gedistribueerd.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in deze training? Bekijk de trainingsdata of meld u
direct aan.

Investering

De investering bedraagt € 660,- per deelnemer. Elke volgende
deelnemer van uw organisatie krijgt tien procent korting.
Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants. Deze opleiding is in
overleg ook mogelijk bij u op locatie.

Deze levendige training wisselt praktijkopdrachten af met theoretische
kennis. De training wordt afgesloten met een toets en certificaat van
deelname.

Schrijf u direct in

Duur van de workshop Een dag, van 9.30 tot 16.30 uur.
Voor wie (Toekomstige) gebruikers RPA Kofax Robotsoftware
Inhoud

Deze praktische workshop biedt inzicht bij welke bedrijfsprocessen RPA
kan worden inzet, hoe een softwarerobot werkt en het bouwen van een
werkende softwarerobot.

Leerdoelen

In de workshop komen de onderstaande onderwerpen aan bod:
• Zelf een werkende softwarerobot voor een bedrijfsproces bouwen.
• Inzicht in welke handmatige bedrijfsprocessen zich lenen voor RPA.
• Hoe werkt een softwarerobot in de praktijk?
• Eigen cases in brengen.

Voorkennis Affiniteit met RPA
Vervolgmogelijkheden

• Tweedaagse verdiepingstraining RPA

Geïnteresseerd? Hebt u interesse in deze workshop?
Bekijk de trainingsdata en meld u direct aan.

Investering De investering bedraagt € 660,- per deelnemer. Elke

volgende deelnemer van dezelfde organisatie krijgt tien procent korting.
Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants.

Workshop Introductie Kofax RPA:
Tijdens deze workshop gaan deelnemers kennis
maken met Kofax Robotic Process Automation.
Welke handmatige bedrijfsprocessen lenen zich om
met Robotic Process Automation te automatiseren?
Hoe werkt een softwarerobot in de praktijk? Hoe
passen softwarerobots in de organisatie? Kortom
aan de slag met Kofax RPA!

Schrijf u direct in

Duur van de training Twee dagen, van 9.30 tot 16.30 uur.
Voor wie Functionele en technische applicatiebeheerders
Inhoud

Deze praktische training geeft inzicht in welke processen binnen de
organisatie zich lenen voor RPA. Het installeren en ontwikkelen van een
softwarerobot en hoe deze geïntroduceerd kan worden binnen de
organisatie.

Leerdoelen

Na de workshop is de deelnemer in staat om:
• Processen te identificeren binnen uw organisatie die met RPA
geautomatiseerd kunnen worden.
• De trial implementatie van onze RPA oplossing te installeren (een trial
licentie zal beschikbaar gesteld worden!).
• Eenvoudige softwarerobots en desktop Automation robots te
ontwikkelen op de geïnstalleerde omgeving.
• Hoe zijn deze te introduceren binnen uw organisatie.

Voorkennis Technisch applicatiebeheer
Geïnteresseerd? Hebt u interesse in deze workshop?
Bekijk de trainingsdata en meld u direct aan.

Investering De investering bedraagt € 1.980,- per deelnemer. Elke

volgende deelnemer van dezelfde organisatie krijgt tien procent
korting. Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants.

Verdiepingstraining Kofax RPA:
Hoe kunt u Robotic Process Automation toepassen
in uw organisatie? Staat uw organisatie op het punt
van aanschaffen van deze Kofax robotsoftware?
Of heeft u al Kofax RPA software om een robot te
bouwen, maar wilt uw kennis verder uitbouwen?
Allemaal goede redenen om deze tweedaagse
verdiepingstraining te volgen.

Schrijf u direct in

Het vervolgprogramma kent twee
varianten, die elkaar waardevol
aanvullen: digitale postkamer en
factuurherkenning. Deelnemers
richten een project in voor een
digitale postkamer of voor
factuurherkenning met Kofax
Transformation Modules in (KTM).
De training wordt afgesloten met
een toets en certificaat van
deelname.

Kofax Transformation Modules
Factuurherkenning of
Digitale Postkamer

Duur van de training

Drie dagen, van 9.30 tot 16.30 uur.
Deze training is in overleg ook
mogelijk bij u op locatie.

Digitale postkamer

Applicatie-, systeem- en functioneel
beheerders die werken met Kofax.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in deze training?
Bekijk de trainingsdata of meld u
direct aan.

Investering

De investering bedraagt € 4.125,per deelnemer. Elke volgende
deelnemer van dezelfde organisatie
krijgt tien procent korting. Alle
prijzen zijn exclusief btw, inclusief
lunch en actueel studiemateriaal
ontwikkeld door BMconsultants.

Factuurherkenning

Na het vervolgprogramma digitale postkamer is de deelnemer in
staat om een eigen mailroomproject op te zetten met classificatie en
data-extractie van alle typen documenten en een gekoppeld validatieformulier te koppelen. De deelnemer ontdekt alle functies van KTM en
de mogelijkheden van OCR-herkenning.

Na het vervolgprogramma factuurherkenning is de deelnemer in staat
om een eigen factuurherkenningsproject op te zetten met classificatie
en data-extractie van facturen en daaraan een validatieformulier te
koppelen. De deelnemer ontdekt alle functies van KTM en de
mogelijkheden van OCR-herkenning.

De training behandelt onder meer de onderwerpen

De training behandelt onder meer de onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor wie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Positionering KTM
Technisch: installatie KTM
Functies en features van KTM
Documentclassificatie
Data-extractie
Opzet digitale postkamer
Integratie met het DMS
Validatieformulier
Integratie met Kofax Capture

Positionering KTM
Technisch: installatie KTM
Functies en features van KTM
Data-extractie
Knowledge bases
Opzetten van een factuurherkenningsproject
Validatieformulier
Online learning
Integratie met Kofax Capture

Voorkennis technische kennis van Windows en de basistraining

Voorkennis technische kennis van Windows en de basistraining

plus verdieping Kofax Capture voor beheerders.

plus verdieping Kofax Capture voor beheerders.

Vervolgmogelijkheden Deze training is de vooropleiding voor

Vervolgmogelijkheden Deze training is de vooropleiding voor
de examentraining voor de officiële Kofax certificering.

de examentraining voor de officiële Kofax certificering.

Schrijf u direct in

Is uw organisatie bezig met de inrichting van een
digitale postkamer? Of maakt u hiervoor plannen?
De juiste opleiding voor uw medewerkers kan een
enorme stap vooruit betekenen op het gebied van
efficiency en slimme documentverwerking.

Volledige opleiding
digitale postkamer

Tijdens de inrichting van de digitale postkamer
verandert er veel voor uw medewerkers. In onze
volledige opleiding digitale postkamer breiden zij Kofax
beheer kennis uit en leren zij nieuwe mogelijkheden
van de digitale postkamer.

Duur van de training

Geïnteresseerd?

Voor wie Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders die

Investering

Zes dagen, van 9.30 tot 16.30 uur. De onderdelen vinden plaats in de
loop van een aantal maanden.

werken met Kofax.

Opbouw van de opleiding

Tijdens dit traject doorloopt de deelnemer drie opleidingsonderdelen:
1. Kofax Capture basis voor beheerders
2. Kofax Capture verdieping
3. Kofax Transformation Module Digitale Postkamer

Hebt u interesse in deze training? Bekijk de trainingsdata of meld u
direct aan.
De investering bedraagt € 6.088,- per deelnemer. Ten opzichte van
losse trainingen ontvangt u hierbij een korting van tien procent.
Elke volgende deelnemer van uw organisatie krijgt nog eens tien
procent korting.
Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants. Deze opleiding is in
overleg ook mogelijk bij u op locatie.

In deel een en twee ontdekt de deelnemer de mogelijkheden van
Kofax Capture. In het derde deel maakt de deelnemer kennis met
Kofax Transformation Modules, waarmee data uit documenten in
de digitale postkamer slim wordt herkend en geclassificeerd.
Desgewenst kan het opleidingstraject hierna nog worden afgesloten
met het behalen van een officieel Kofax certificaat.

Schrijf u direct in

De examentraining voor een officieel Kofax certificaat kent twee
varianten. De Kofax Capture certificering of de Kofax
Transformation Modules certificering.
Tijdens de training herhalen we samen alle ins en outs van Kofax.
Daarnaast komen extra onderwerpen aan bod die in het examen
gevraagd kunnen worden. Tussendoor wordt er getraind met een
oefenexamen. Na twee dagen leggen de deelnemers het officiële
examen af.

Voorkennis

Technische kennis van Windows en de basistraining plus
verdieping in Kofax Capture voor beheerders. Verder heeft u
minimaal een jaar werkervaring met Kofax.

Duur van de training

Twee dagen, van 9.30 tot 16.30 uur.

Voor wie

Applicatie-, systeem- en functioneel beheerders die werken met
Kofax en hiervoor officieel gecertificeerd willen zijn.

Inhoud

Examentraining plus
Kofax Capture Certificering
of Kofax KTM Certificering

Deze levendige training wisselt praktijkopdrachten af met
theoretische kennis. We maken een oefenexamen. De training
wordt afgesloten met het online examen voor officiële Kofax
certificering. De deelnemer krijgt direct de uitslag.

Investering

De investering bedraagt € 2.200,- per deelnemer. Elke volgende
deelnemer van dezelfde organisatie krijgt tien procent korting.
Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel
studiemateriaal ontwikkeld door BMconsultants. Deze training is
in overleg ook mogelijk bij u op locatie.

Schrijf u direct in

M-Files trainingen zijn er in drie
varianten: introductie Workshop, key
users en beheerders. De Workshop is
essentieel voor het projectteam dat
de M-Files implementatie zal leiden,
zodat zij actief mee kunnen werken
aan hun toekomstige werkwijze. De
key user training focust zich op het
vinden, delen en beheren van informatie in M-Files, zodat de deelnemer
voor interne gebruikers als aanspreekpunt fungeert. De beheerders
training richt zich op het aanpassen
van de M-Files metadatastructuur, het
aanmaken en beheren van weergaven
en het ontwerpen van workflows.

M-Files Workshop,
key users en beheerders

Deze levendige trainingen wisselt
praktijkopdrachten af met
theoretische kennis. De training
wordt afgesloten met een

toets en certificaat van deelname.

Duur van de training

Een dag of 2 dagen, van 9.30 tot
16.30 uur. Deze training is in overleg
ook mogelijk bij u op locatie.

Geïnteresseerd?

Hebt u interesse in één van deze
trainingen? Bekijk de trainingsdata en
meld u direct aan.

Investering

De investering bedraagt € 660,- per
deelnemer, of voor de tweedaagse
training € 1.980,- Elke volgende
deelnemer van dezelfde organisatie
krijgt tien procent korting.
Alle prijzen zijn exclusief btw, inclusief lunch en actueel studiemateriaal
ontwikkeld door BMconsultants.

M-Files introductie Workshop

M-Files voor key users

M-Files voor beheerders (tweedaags)

Voor wie Geschikt voor alle interne en externe

Voor wie De key user is het eerste

Voor wie Functionele applicatiebeheerders. Gebruikers

gebruikers die M-Files Desktop/Web/Mobile (gaan)
gebruiken in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze
training is essentieel voor het projectteam dat de
M-Files implementatie zal leiden, zodat zij actief mee
kunnen werken aan hun toekomstige werkwijze.

Leerdoelen

Na de training is de deelnemer in staat om:
• De mindset van M-Files te begrijpen en de juiste
terminologie toe te passen
• De structuur van objecten, classes en eigenschappen
binnen dagelijkse werkzaamheden te herkennen
• Enkele basisvaardigheden uit te voeren binnen
M-Files (zoals snel zoeken, weergaven raadplegen,
workflows gebruiken, eigenschappen invullen)

Voorkennis Geen

aanspreekpunt voor vragen van medegebruikers op
een afdeling. Het gaat om medewerkers die bij hun
dagelijkse werkzaamheden M-Files gebruiken. Ook zal
de key user nieuwe medewerkers introduceren met
M-Files.

Leerdoelen

Na de training is de deelnemer in staat om:
• Informatie te vinden, delen en beheren in M-Files
• Medegebruikers en nieuwe collega’s te ondersteunen
bij het gebruik van M-Files
• Veelvoorkomende problemen binnen M-Files te
herkennen
• Eenvoudige problemen zelf op te lossen

Voorkennis Werkervaring met M-Files is een pré.

Schrijf u direct in

met administratieve rechten die kleine aanpassingen
kunnen maken in M-Files op basis van gebruikerservaringen
of zakelijke vereisten.

Leerdoelen
•
•
•
•
•
•
•

Kleine aanpassingen in de metadatastructuur te maken
Veelzijdige, gemeenschappelijke weergaven te creëren
Simpele, functionele workflows te maken
Medegebruikers ondersteunen bij het gebruik van M-Files
Veelvoorkomende problemen binnen M-Files te herkennen
Eenvoudige problemen zelf op te lossen
Complexere problemen gericht beschrijven aan helpdesk

Deze interactieve tweedaagse training wisselt praktijkopdrachten af met theoretische kennis. De training wordt
afgesloten met een examen en certificaat van
deelname.

Voorkennis Werkervaring met M-Files is een pré.

Voorbeeld training:
‘Scannen met vervangingsbesluit’

Opleiding bij u op locatie

De gemeente Cranendonck legde haar vervangingsbesluit voor aan
het College. Analoge documenten werden vervangen door digitale.
Dit maakte de scanoperators nog belangrijker. Onze training besteedde aandacht aan het scanproces én aan de informatie die de
kwaliteit van scans en data beïnvloedt.

Doelstellingen

• Scanplatform en profielen aanpassen volgens gemeentelijke
richtlijnen.
• Méér kennis en vaardigheden (eisen en techniek) voor
scanmedewerkers.
• Bewustwording van het belang van kwalitatief uitstekende
scans.
Alle opleidingsonderdelen van onze opleidingen
verzorgen wij bij u op locatie.

Eendaagse training op locatie

• Analyse van de uitgangssituatie: de trainer was persoonlijk
aanwezig bij de postverwerking en analyseren het scanproces
plus kwaliteitscontrole.

Vaste opleidingsonderdelen
In overleg bepalen we samen de gewenste opleidingsonderdelen
bij u op locatie en daarmee de totale investering.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse in een In Company training?
Neem dan contact met ons op via info@bmconsultants.com

• Optimaliseren en testen: de trainer optimaliseerde de
scaninstellingen en voerde ter plekke tests uit.
• Training on the job: de trainer gaf de medewerkers
uitleg over de eisen en techniek, met vragen als: “Wat is
compressie?” Ook gaf de trainer medewerkers toelichting
op de veranderingen en zijn werk van die ochtend (tips & trics).
• Afronding: met een evaluatiegesprek werd de training
afgesloten.

Reactie Gemeente Cranendonck :
“Het was een nuttige dag. Tijdens de training kregen termen als
‘compressie’ en de ‘Quality Index’ betekenis. Ook hebben we de
scanprofielen ingericht. Mét aandacht voor de metadata bij de scan.
We zijn er nu helemaal klaar voor!”

Schrijf u direct in

