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Toekomst
Eric Herben kijkt ook al verder naar de toekomst. ,,We willen de iXware faxserver snel aan 
onze Microsoft Dynamics NAV (voorheen Navision) applicatie koppelen.’’ ,,We willen met het 
financiële pakket straks de facturen en aanmaningen die het genereert automatisch door 
iXware, met behulp van DocGate, laten oppakken en versturen.’’ Tevens is Herben van plan op 
korte termijn te migreren naar MS Office 2007 en wil daar iXware ook mee laten integreren. 
Zo kunnen faxen, die voorlopig nog verstuurd worden vanaf de Multifunctionals, ook direct 
vanuit Outlook, Word en Excel verstuurd gaan worden en is het bedrijf weer een stapje 
dichterbij een ‘paperless office’.

DOCGATE module:  
DocGate staat voor Document Gateway. Met DocGate is het mogelijk om documenten, zoals 
orderbevestigingen, automatisch te faxen of e-mailen vanuit een bedrijfsapplicatie (zoals ERP, 
CRM, WMS en F&A), ongeacht het platform waar de applicatie op draait (MS Windows, iSeries, 
Unix, etc.). 

Documenten kunnen naar de DocGate Module van iXware gestuurd worden door een 
printopdracht of de verdracht van een zogenaamde ‘spoolfile’. DocGate zorgt dat iXware 
deze documenten aflevert als fax, e-mail, telex of een andere op iXware geïnstalleerde 
communicatieservice. DocGate zorgt er tevens voor dat de documenten met de gewenste lay-
out worden afgeleverd.

Case Study Highlights: 

Geavanceerde oplossing van 
Xerox Multifunctionals en iXware 
Faxserver

Faxen komen digitaal in de 
e-mail inbox van de receptie 
binnen
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Klantprofiel
INTRON is een onafhankelijke, dienstverlenende onderneming op de gebieden van 
kwaliteitsvaststelling, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsvoorspelling van producten en 
processen voor de bouw. Het bedrijf ontwikkelt en adviseert, inspecteert en meet, attesteert 
en certificeert. Door middel van hoogwaardige kennis en eigen laboratoria zorgt INTRON 
voor een optimaal resultaat voor haar klanten. Tot deze klantengroep behoren voornamelijk 
overheden, semi-overheden en bouwbedrijven.

Uitdaging
Het moge duidelijk zijn dat een onderneming zoals INTRON, dat geauthoriseerd is om 
zelfstandig certifceringen uit te geven, ook zelf de zaakjes goed op orde moet hebben. Daarom 
streeft de onderneming naar een uitstekende technische fundering. Techologie, digitalisering 
en archivering spelen een belangrijke rol bij INTRON. 

‘’Een grote hoeveelheid analoge faxen zorgden voorheen voor een grote papierstroom binnen 
de onderneming en tevens voor veel extra werk en hoge kosten.’’, legt Lilian Haagmans, hoofd 
inkopen bij INTRON, uit. ‘’ Denk maar eens aan de vele printtikken, de grote hoeveelheid 
papier en de tijd die mensen dagelijks kwijt zijn aan het ophalen van faxen. Het faxverkeer 
kwam als hardcopy centraal bij de receptionisten binnen, die op hun beurt de geadresseerden 
per mail een seintje gaven dat hun binnengekomen fax bij de receptie opgehaald kon worden. 
Het kwam weleens voor dat belangrijke faxen bleven liggen of zelfs kwijtraakten. Bovendien 
moesten de faxen ook nog eens handmatig gekopiëerd en als hardcopy gearchiveerd worden 
door onze secretaresse.’’ Toen het contract met de oude copiërs afliep, klopte INTRON 
bij Document House Limburg aan en haalde, naast de behoefte voor geavanceerdere 
Multifunctionals, ook de wens om de papierstroom drastisch te verminderen aan..
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Office Solutions overzicht 
ZAKELIJKE DIENSTVERLENER - Het aflopen 
van de oude copiër contracten was voor 
INTRON reden om naar een nieuwe 
complete oplossing op het gebied van 
documentverwerking en -beheer te zoeken. 
Samen met Document House Limburg, die 
het bedrijf van nieuwe Multifunctionals 
voorzag, kwam het bedrijf uit bij iXware. 
iXware zorgde voor een digitalisering van 
het faxverkeer, en bracht daarmee een 
efficiëntere en kostenbesparende oplossing.

Voordelen:

Enorme besparing door wegvallen 
grote papierstromen en vele 
printtikken

Efficienter werken door digitalisering 
faxverkeer

Vrijwel geen onderhoud meer volgens 
de systeembeheerder

Oplossing
Nadat de consultants van Document House Limburg na een uitvoerige analyse  de situatie 
in kaart hadden gebracht, constateerden zij dat nieuwe Mulftifunctionals in combinatie met 
een faxserver de wensen van INTRON konden vervullen. Zij boden de keuze uit meerdere 
faxoplossingen, maar volgens Lilian Haagmans kwam de combinatie Xerox/iXware het 
beste uit de bus. ‘’We hadden het beste gevoel bij deze partijen. De Xerox apparatuur was 
geavanceerder dan de concurrentie. De mogelijkheid om verschillende handelingen (zoals 
kopiëren en faxen ontvangen) tegelijkertijd aan te kunnen was daarbij doorslaggevend. iXware 
sloot daarnaast perfect aan bij de wensen zoals wij die voor ogen hadden bij de afhandeling 
voor het faxverkeer.’’

Zodoende zijn er medio 2007 zowel op de locaties Sittard als Culemborg een drietal Xerox 
MFP’s (twee in Sittard en één in Culemborg) en iXware Small Business Servers geplaatst. 
De faxen komen nu digitaal in de e-mailboxen van de receptionisten binnen, die ze daarna 
direct als e-mail met bijlage door kunnen sturen naar de eindontvangers. ,,Dit is precies wat 
we vooraf gehoopt hadden.’’ aldus Lilian Haagmans. ,,Je ziet ook meteen dat er veel minder 
papierstromen zijn. Bovendien heeft het als bijkomend voordeel dat een hoop nutteloze faxen 
direct verwijderd kunnen worden.’’

Systeembeheerder Eric Herben is ook tevreden met de nieuwe oplossing: ,,Het beheren van 
het nieuwe systeem was in het begin even wennen, maar dat maakte al snel plaats voor 
een groot aantal voordelen, ook voor mij als systeembeheerder. Terwijl de bedrijfsprocessen 
goed verlopen, merk ik er eigenlijk weinig van en dat is toch wel het grootste compliment dat 
iemand vanuit mijn positie kan maken.” 

,,We willen iXware snel ook aan Dynamics en Office 2007 koppelen’’

Systeembeheerder Eric Herben:

,,Ik merk niet eens dat iXware 
draait, dat is een groot 
compliment’’


