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“ 
Invantive Composition optimaliseert het opstellen van complexe of telkens terugkomende 
documenten binnen uw organisatie. Door middel van automatisering, flexibiliteit en integriteit biedt 
Invantive Composition meer grip op de communicatie. Uw voordelen op een rij:

 ✓ Optimalisatie van het opstellen van complexe en telkens terugkomende documenten.
 ✓ Vooraf opgestelde sjablonen automatisch in Word vullen met gegevens en tabellen uit een database.
 ✓ Focus op uw bedrijfsvoering, niet op de technologie; zonder programmeren en zonder programmeurs.
 ✓ Kortere time-to-market voor het veranderen van uw bedrijfsvoering door het verminderen van de 
inspanning van uw IT-afdeling.
 ✓ Voeg teksten samen in een document met gestructureerde gegevens.
 ✓ Snel en goed documenten terugvinden en opbergen in een Document Management Systeem of 
database.
 ✓ Verouderde sjablonen zijn verleden tijd.
 ✓ Minder foutief opgestelde documenten en lagere kosten per document.
 ✓ Betere beveiliging van bedrijfsinformatie.

“Onze juridische medewerkers spendeerden 
4 tot 10 minuten per pleitnota om ze voor 
te bereiden voor de advocaten. Met Invantive 
Composition daalden de kosten met 70% en 
kunnen we sneller groeien in nieuwe juris-
dicties. En zonder een beroep te doen op 
IT-personeel kunnen de juridisch medewerkers 
vanuit Microsoft Word zelf nieuwe sjablonen 
samenstellen.”

Sam Waters
Assistant Vice President
GuideOne Insurance
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Snel en betrouwbaar complexe documenten opstellen

Met Invantive Composition heeft u een totaaloplossing voor het opstellen van complexe documenten 
in Microsoft Word. Invantive Composition laat u eenvoudig gegevens en tabellen vanuit een database 
of applicatie invoegen en bewerken. Door vooraf opgestelde sjablonen automatisch met gegevens 
te vullen, stelt u gemakkelijk complexe documenten op die aan de wet- en regelgeving voldoen. 
Het resultaat kunt u ook vanuit Word bijstellen en opbergen in een Document Management 
Systeem. Hiermee optimaliseert Invantive Composition uw informatievoorziening en levert het u 
een kostenbesparing op.

Wat zegt GuideOne?
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Grip op complexe zakelijke documenten

Veel organisaties hebben moeite met het 
optimaliseren van de externe informatievoor-
ziening. Een vaak voorkomend probleem is 
het snel en correct opstellen van complexe 
zakelijke documenten met daarin gegevens 
uit een database of applicatie. Medewerkers 
spenderen veel tijd aan het opstellen van 
documenten door de veelzijdigheid aan 
complexe informatie of afwijkende regels per 
soort document, bijvoorbeeld per jurisdictie of 
contract. Invantive Composition biedt u grip 
op complexe zakelijke documenten.

Deze handmatige en herhalende activiteit 
zorgt voor meer foutief opgestelde 
documenten en brengt onnodige personeels-
kosten met zich mee. Voor organisaties die 
met verschillende regels en wetgeving te 
maken hebben zoals verzekeraars, juristen en 
zorginstellingen, is het opstellen van correcte 
complexe documenten een kostbare en 
tijdrovende taak. Invantive Composition is een 
totaaloplossing voor het automatisch opstellen 
van complexe documenten die aan de wet- en 
regelgeving voldoen.

Invantive Composition laat u eenvoudig en 
veilig informatie vanuit uw databases en 
applicaties ophalen en in Word verwerken tot 
documenten. 
Invantive Composition combineert deze 
informatie met uw sjabloon. Voor u betekent 
dit dat u vanuit uw administratiesysteem 
gegevens zoals NAW, financiële cijfers, 
contractstukken, licenties en prijzen in een 
persoonlijk document samenvoegt en verder 
kunt bewerken.
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Tabellen, namen en prijzen invoegen 

Eenvoudig complexe documenten opstellen in minder tijd

Invantive Composition

Ontwikkel model en sjabloon

Sjabloon combineren met gegevens uit de database 
tot een vooraf ingevuld document

Document naar eigen smaak verder aanpassen

Archiveer naar documentmanagementsysteem 
of schijf



Archivering in uw DMS

Automatisch documenteigenschappen invullen

Eenvoudig tekstblokken toevoegen in taal naar keuze

De resulterende documenten kunt u archi-
veren rechtstreeks vanuit Microsoft Word in 
uw Document Management Systeem zoals 
SharePoint, IBM ECM of Invantive Vision. 

Invantive Composition biedt de mogelijkheid 
om de documenteigenschappen automatisch 
in te vullen. Bijvoorbeeld referentienummers, 
zaaknummers,  dossiernummers of andere 
documenteigenschappen die belangrijk zijn 
binnen uw organisatie. Dit vereenvoudigt het 
zoeken naar specifieke documenten in het 
Document Management Systeem.

Invantive Composition maakt het eenvoudig 
om vooraf opgestelde teksten in te voegen 
met één klik. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds 
terugkerende teksten in protocollen of 
overeenkomsten binnen uw organisatie. Deze 
kunt u opnemen zodat alle medewerkers de 
juiste teksten gebruiken. Dit geldt voor zowel 
tekstblokken in het Nederlands als andere 
talen.
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Verouderde sjablonen verleden tijd

Eenvoudig de gewenste gegevens kiezen
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Direct aan de slag

Voor het gebruik van Invantive Composition is 
geen specifieke kennis vereist omdat het net 
zoals Microsoft Word eenvoudig te bedienen 
is. Uw ervaring met Word is uitermate 
geschikt om met Invantive Composition te 
werken. U heeft dus geen extra training of 
een programmeur nodig. 
De documenten die u maakt met Invantive 
Composition zijn na het opstellen ook te 
gebruiken zonder de applicatie. De ontvanger 
van een document heeft dus geen Invantive 
Composition nodig.

De software zorgt er voor dat binnen uw 
organisatie niet meer wordt gewerkt met 
achterhaalde of verouderde sjablonen. 
Dankzij Invantive Composition werken alle 
medewerkers in het juiste en laatst goedge-
keurde sjabloon. Verouderde, dubbele en 
incorrecte versies zijn hierdoor verleden tijd.

Invantive Composition verbetert de efficiëntie 
en reduceert fouten en kosten bij het opstellen 
van essentiële zakelijke documenten.

Door het kiezen van parameters tijdens het 
samenvoegen zoals naam en referenties, 
kan Invantive Composition in razendsnel 
tempo alle gegevens uit de database over een 
persoon, zaak of project samenvoegen in het 
document. Dit bespaart niet alleen tijd maar 
ook personeelskosten omdat u de gegevens 
niet meer handmatig hoeft in te voeren.
Door het telkens opnieuw gebruiken van de 
juiste gegevens merken uw klanten ook dat 
uw bedrijf altijd consistent en betrouwbaar 
communiceert.

Invantive Composition



Betere beveiliging bedrijfsinformatie 
Invantive Composition maakt het u gemak-
kelijk om vanaf elke locatie de documenten 
te bewerken, te delen, op te slaan en met 
toegangsregels te beveiligen. Invantive 
Composition laat u vooraf bepalen welke infor-
matie medewerkers mogen zien of wijzigen. 
Dit geldt ook voor de diverse sjablonen. Met 
als resultaat: een betere beveiliging van uw 
bedrijfsinformatie en tegelijkertijd correct 
opgestelde documenten.
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Voorbeeldtoepassingen

Personaliseren in Microsoft Word 

U werkt in Microsoft Word verder nadat 
de gegevens samengevoegd zijn met het 
sjabloon tot een document. Met Invantive 
Composition beschikt u over een geïntegreerd 
lint in Microsoft Word. Hiermee kunt u het 
document personaliseren en afronden met 
alle mogelijkheden die Word biedt.
Invantive Composition biedt echter veel meer 
mogelijkheden dan Word. Zo kunt u in tegen-
stelling tot de seriebrieven in Word meer dan 
alleen de aanhef personaliseren en is er de 
mogelijkheid om tabellen in te voegen.

U kunt Invantive Composition gebruiken voor het opstellen van bijvoorbeeld:

Algemeen Verzekeraar Advocaat Vastgoed Ingenieur Verkoop Notaris

Contracten
Verzekerings-

polissen
Pleitnota’s MJOP

Haalbaarheids-
onderzoeken

Catalogi Contracten

Complexe 
handleidingen

Protocollen Aktes Vergunningen Calculaties Prijslijsten Aktes

Meertalige 
documenten

Seriebrieven met 
tabellen

Bezwaarschriften Aktes Vergunningen
Seriebrieven met 

tabellen
Statuten

Seriebrieven met 
tabellen

Calculaties Licentiecontracten Protocollen Contracten Offertes Testamenten

Arbeidsovereen-
komsten

Contracten
Technische 
verslagen

Opdrachtbevesti-
gingen



Functies Word Gratis Midrange Enterprise Global

Geen programmeervaardigheden nodig

Gebruik gepubliceerde documenten zonder Composition

Gemakkelijk juiste parameters opgeven

Eenvoudig feiten toevoegen uit databases en applicaties

Sjablonen uit bestandsssysteem of website

Invantive Query Tool

Gemakkelijk bestaande sjablonen converteren

Microsoft SQL Server, Oracle MySQL

Oracle RDBMS, IBM DB2 en overige

Eenvoudig tabellen vullen uit database

Invantive Webservice

Microsoft Active Directory authenticatie

Sjablonen uit standaard DMS of eigen DMS provider

Documenteigenschappen automatisch invullen

Archiveren in DMS

Documenten in meerdere talen uit één sjabloon

Centraal beheer sjablonen en modellen

Eenvoudig feiten toevoegen met eigen providers

Uitbreidbaar met plug-ins, eigen authenticatie en cache

Maximaal aantal sjablonen en rijen 10 Onbeperkt Onbeperkt

Meegeleverde talen 1 1 Alle

Enterprise

Onbeperkt

2

Past altijd binnen uw infrastructuur!

 Gehost

Huur Koop

Beschikbaar in 11 talen!

Partners op de achterzijde van deze brochure 

 Cloud

Edities Invantive Composition
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Invantive levert softwareoplossingen voor 
projectmatig werkende bedrijven sinds 1992. 
Wij leveren softwareoplossingen voor de 
vastgoed, financiële, bancaire, groenbeheer, 
technologie en ICT branche. 

Onze ervaring in project- en procesbeheersing 
stelt ons in staat complexe bedrijfsprocessen te 
optimaliseren. Met Invantive als partner heeft 
u alle kennis in huis om uw bedrijfsprocessen 
te optimaliseren, arbeidskosten te verminderen 
en uw bedrijfsresultaten te verbeteren.

Invantive BV
Westeinde 23
NL-3844 DD Harderwijk

Telefoon: +31 88 00 26 500
E-mail: info@invantive.nl
Web: www.invantive.nl

Handelsregister: 130 31 406
Bank: NL 42 RABO 01 23 4097 80
BTW: NL812602377B01
Statutair gevestigd te Roermond
Algemeen directeur: Guido Leenders

OEM
Reseller Agent

O R I G I N A L
E Q U I P M E N T
MANUFACTURER

Over Invantive Contact
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www.invantive.nl

Andere software van Invantive
Invantive 
Estate

Vastgoedsoftware

Invantive 
Control

Grip op Excel

Invantive 
Vision

Software voor ondernemers

Partners


