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KORTE TERUGBLIK

Aanleiding

Besluit van GKC om per 1 augustus 2014 te

stoppen met Livelink als documentmanagementsysteem 

voor het Groene onderwijs.

Postregistratie-/archiveringssysteem Hotdocs wordt niet 

meer ondersteund.



KORTE TERUGBLIK

• Marktconsultatie met Programma van 

Eisen (PvE).

• Eerste selectie: op basis van PvE bleven twee partijen 

over.

• Beide partijen zijn uitgenodigd om offerte uit te brengen. 

Op basis van PvE en investeringen voor de komende 

vier jaar is gekozen voor livelink van Opentext met 

ondersteuning van een externe partij voor de hosting.



3 STANDAARDEN



VAN NU TOT 1 AUGUSTUS 2014

Implementatie van het nieuwe 

documentmanagement(systeem)
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IMPLEMENTATIE

Het is niet het invoeren van een nieuw

systeem, maar het invoeren van een nieuwe

werkwijze.

Uit ICT visie:

‘Uiteindelijk zijn alle documenten van de instelling, nu nog 

versnipperd over vele plaatsen van opslag, ondergebracht 

in het nieuwe DMS, overzichtelijk, en overal vanaf internet 

beveiligd toegankelijk.’



Mijn werkomgeving

• Persoonlijke werkomgeving

• Gebruiker bepaalt zelf welk 

account toegang krijgt

• Documenten zijn plaats- en 

tijdsonafhankelijk 

beschikbaar

• Platform onafhankelijk



Mijn projecten

• Samenwerken in groepen 

• Versiebeheer is belangrijk

• Wettelijke eisen zijn minder 

belangrijk

• Het is minder belangrijk dat het 

goed vindbaar is voor de hele 

organisatie.

• De output van een samenwerking 

(document) kan vervolgens 

bijvoorbeeld in het gestructureerd 

deel van het DMS opgeslagen/ 

gearchiveerd worden.



CITAVERDE DMS

• Geordend en 

gemetadateerd opslaan van 

documenten volgens DSP

• Voldoen aan de wettelijke 

eisen

• Goed vindbaar zijn van 

documenten

• Archiveren van 

documenten

• Dossiervorming en 

procesbewaking



Uitgangsdocument

../08 Projecten/Uitfasering Livelink/01.DSP CITAVERDE College.xlsx
../08 Projecten/Uitfasering Livelink/01.DSP CITAVERDE College.xlsx


TAXONOMIE

DSP/visual-taxonomie-versie1.pdf
DSP/visual-taxonomie-versie1.pdf


CITAVERDE DMS

Voorbeeld

Proces: Studentendossier 

Subproces: Aanmelding studenten

Handeling: intake 

Documenttype: intakeverslag

Wettelijke eisen: bewaartermijn 2 jaar na uitschrijving

Het DSP geeft antwoord op waar dit in de taxonomie past 

en op basis van interne organisatie wordt 

verantwoordelijkheid toebedeeld?



Metadatawaarden VOORBEELD



Taxonomie in de praktijk



Levenscyclus Document

• Een document heeft een levenscyclus

1. Het document wordt gecreëerd 

2. Het document wordt bewerkt

3. Het document wordt vastgesteld

4. Het document wordt ingezien

5. Het document wordt gearchiveerd 

• Het document wordt bewaard

• Het document wordt vernietigd

Document Management Software zorgt voor efficiënt 

documenten beheer



Papieren documenten scannen, metadateren, opslaan

• Documenten worden gescand (Copier).

• Documenten worden opgehaald door de software

• Documenten worden gemetadateerd

• Documenten worden volgens afspraak opgeslagen

• Documenten worden geautomatiseerd geplaatst

• Voorbeeld: Post registratie

• Voorbeeld: Leerling dossier



Taxonomie in de praktijk



Enterprise Scan







Bedankt voor jullie aandacht!


