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Heeft u behoefte aan:

Microsoft Teams is het snelst groeiende 
product in de geschiedenis van Microsoft 
en een belangrijke aanjager voor moderne 
communicatie binnen veel organisaties.

Zet een belangrijke stap vooruit en vul 
Microsoft 365 aan met Intelligent 
Informatiebeheer voor betere efficiency 
én rechtmatigheid in uw 
informatiestrategie.

Verbeter Digitale Transformatie met 
geautomatiseerde bedrijfsprocessen

M-Files biedt u geautomatiseerd
informatiebeheer, met automatische toekenning
van metadata, en procesbeheersing. Voldoe aan
alle wet- en regelgeving voor uw markt met dit
eenvoudig te integreren en geavanceerd
instrumentarium voor optimaal informatiebeheer.

SAMENWERKING

PR
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Werken met verschillende 
teams over de dag

Het vinden van 
informatie, ook in andere 

systemen en archieven 
buiten Microsoft 365

Samenwerken, ook met 
gevoelige informatie



Garandeer dat alle informatie met elkaar is verbonden
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M-Files voor Teams geeft toegang tot
informatie in alle Teams-kanalen,
SharePoint sites, en andere systemen
en Teams apps die u binnen die
werkomgeving gewend bent te
gebruiken. M-Files toont automatisch
altijd het meest recente, actuele
bestand aan de relevante medewerkers.

Toegang tot 
relevante 
documenten via alle 
Teams-kanalen

Krijg toegang tot de 
informatie in alle 
actieve, bestaande 
bronnen. 

Automatiseer de 
toegangscontrole 
met een op meta-
data gebaseerde 
rechtenstructuur.

Bewerk documenten 
in de vertrouwde 
Microsoft Teams-
omgeving en 
-applicaties.

Zorg ervoor dat uw 
medewerkers altijd 
in de nieuwste versie 
van een document 
kunnen werken

Automatiseer het 
records- en 
documentbeheer en 
de archivering van 
informatie.

Verbind netwerkschijven, mappenstructuren, SharePoint, 
ECM-, ERP-, CRM- en andere bedrijfsinformatiesystemen 
met elkaar binnen één werkomgeving.

M-Files voorziet in een nieuwe generatie
intelligent document management
platform die de bedrijfsprestaties
verhoogt door medewerkers te helpen
informatie sneller te vinden en
effectiever te gebruiken.

Als het op ECM aankomt is geen enkel probleem of markt hetzelfde. In aanvulling op uw specifieke behoeften 
om te voldoen aan wet- en regelgeving, gebaseerd op alle bestaande bronnen waar uw informatie is 
opgeslagen, biedt M-Files ontwerpen voor kant-en-klare oplossingen: klaar om direct toe te passen in uw 
situatie. Zoals bijvoorbeeld:

M-Files voor HR, voor het
beheren van personeelsdossiers,
en het in dienst-/uit dienst
proces

M-Files contractbeheer voor
gestroomlijnde processen in
contractbeheer

M-Files QMS voor
kwaliteitsbeheer en beheer
van juridische documenten,
protocollen, procedures etc.



www.bmconsultants.com 

Als u gebruik maakt van Microsoft Teams of 
overweegt dat te gaan doen, dan doet u uzelf en 
uw bedrijf te kort wanneer u niet tegelijk M-Files 
voor Microsoft Teams meeneemt in die 
overwegingen. 

Bel 033-460 60 50 of e-mail info@bmconsultants.com 
voor een demonstratie  




