Decos is leverancier van oplossing voor de digitale verwerking van documenten. Onze software
JOIN Zaak & Document ondersteunt je op vooruitstrevende wijze bij het beheren van
informatiestromen en processen. De oplossing is volledig webgebaseerd, waardoor jouw
documenten en dossiers altijd en overal via internet toegankelijk zijn. Door de grote flexibiliteit
is JOIN op veel manieren inzetbaar.
De totaaloplossing
In JOIN Zaak & Document worden alle typen documenten en dossiers eenvoudig gemaakt,
opgeslagen, gedeeld, bewerkt, teruggevonden en gearchiveerd. Je bepaalt zelf welke gegevens
en wat voor soort documenten geregistreerd moeten worden. Met JOIN beschik je over één
systeem voor jouw gehele informatievoorziening of het nu gaat om het beheren van
documenten, e-mails, facturen, contracten, personeelsdossiers, postafhandelingen en vele
andere zaken. En alle zaken die in JOIN ondergebracht zijn, kun je op eenvoudige wijze
publiceren op jouw website.

“We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Decos. Het veelvuldige contact
heeft ertoe geleid dat veel van onze wensen zijn opgenomen in de applicatie.”
Waterschap Hunze & Aa’s

Flexibiliteit
JOIN kenmerkt zich door gebruikersvriendelijkheid en een grote flexibiliteit. Hierdoor is de
applicatie breed inzetbaar binnen ieder type organisatie. Standaard beschikt JOIN over veel
functionaliteiten zoals het beheer van sjablonen, processen, dossiers en relaties waarbij zaken
als workflow, scanning en e-mail een belangrijke rol spelen. Door de flexibele mogelijkheden
van JOIN zijn er ook toepassingen voor specifieke branches mogelijk. De applicatiebeheerder
kan de inrichting naar wens wijzigen en functionaliteiten instellen zonder dat hier
programmeerkennis voor nodig is.
Koppelingen & Integratie
JOIN kan gekoppeld worden aan veel andere applicaties. Onze ervaren en zeer deskundige
engineers passen de nieuwste technologieën toe om de meest efficiënte koppeling tot stand te

brengen. Door deze (gestandaardiseerde) koppelingen met JOIN kunnen gegevens eenvoudig
uitgewisseld en hergebruikt worden. Het resultaat is een forse tijdbesparing en een
kwaliteitsimpuls. Daarnaast is JOIN geïntegreerd met veel gebruikte applicaties als MS Office,
Groupwise en OpenOffice en confirmeert Decos zich aan open standaarden zoals XML, ODF en
StUF.
Ontwikkelingen: voor jou en samen met jou!
Door veelvoudig en gestructureerd contact met onze klanten, kunnen wij de behoeften goed
volgen en hierop inspelen. Onze Klankbordgroepen, bestaande klanten, spelen hierbij een
belangrijke rol. Ook technologische ontwikkelingen en wijzigingen op het gebied van wet- en
regelgeving worden door ons nauwlettend gevolgd en geïmplementeerd. Hierdoor zijn wij in
staat om onze klanten precies te bieden waar zij behoefte aan hebben.

“De flexibiliteit van de applicatie maakt het mogelijk om het op iedere afdeling en
voor ieder type document in te zetten”
GGD hart voor Brabant

Software en meer…
Met de keuze voor JOIN haal je niet alleen een hoogwaardig product in huis, maar ook veel
kennis en ervaring. Onze ervaren consultants en projectmanagers begeleiden het gehele
implementatietraject en staan garant voor een uitstekende technische en functionele
inrichting. Dankzij hun jarenlange ervaring kunnen zij je adviseren over zaken waarmee je te
maken krijgt bij de uitrol van JOIN Zaak & Document. Ook staan zij garant voor een hoge
kwaliteit en dat binnen de afgesproken doorlooptijd. Na de implementatie kun je voor verdere
ondersteuning terecht bij onze afdeling Customer Support en onze online knowledge base
raadplegen; hierin staan de antwoorden op veelgestelde vragen. En ben je van plan om op een
efficiëntere manier om te gaan met de informatiemanagement, dan kunnen onze Business
consultants je daar op professionele wijze begeleiden.
Decos Academy
Om je wegwijs te maken in de mogelijkheden van de applicatie, biedt Decos verschillende
trainingen. Het niveau varieert van het omgaan met de basisfunctionaliteiten voor beginnende
gebruikers tot zeer geavanceerde beheerfunctionaliteiten voor ervaren applicatiebeheerders.
De trainingen worden verzorgd op verschillende plaatsen in het land en indien gewenst bij je
op kantoor.
SOFTWARE as a SERVICE (JOIN Online)
Je kunt JOIN aanschaffen, maar het is ook mogelijk om JOIN af te nemen voor een vast bedrag
per maand. De applicatie draait in dat geval op een server van Decos en wij zorgen voor het
beheer. Hierdoor kun je gebruik maken van alle mogelijkheden van JOIN, zonder dat je hoeft te
investeren in licenties, hardware, besturingssystemen en applicatiebeheerders. JOIN Online
neemt je veel zorgen uit handen waardoor je je op de kerntaken kunt richten.
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Kwaliteitsgarantie
JOIN is gecertificeerd volgens NEN 2082, waarin de functionele eisen worden beschreven voor
software die gebruikt wordt voor het beheer van archiefbescheiden. Daarnaast maakt Decos
bij de implementatie gebruik van de ontwerp- en implementatiemethodiek overeenkomstig de
NEN-ISO 15489. Als onderneming voldoet Decos aan ISO 9001, de internationale norm voor
kwaliteitsbeheersing binnen organisaties.
Over Decos
Decos is een innovatief Nederlands softwarebedrijf gespecialiseerd in oplossingen op het
gebied van document- en informatiebeheer. Vanuit het hoofdkantoor in Noordwijk heeft
Decos zich in Nederland een toonaangevende positie verweroven op de markt voor document
management. Daarnaast is Decos actief op de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname,
Duitsland, Belgie, India en de Verenigde Staten.

“Decos is natuurlijk niet de eerste de beste leverancier. Ze bestaan al meer dan
25 jaar en hebben inmiddels erg veel klanten, waardoor je kunt terugvallen op
een stabiele partij.”
Gemeente Waddinxveen

Meer weten?
Meer informatie over JOIN Zaak & Document vind je op onze website www.decos.nl . Je kunt
ook contact met ons opnemen via +31 883326700 of info@decos.com.
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