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Alfresco: complete digitale
postafhandeling
In onze huidige manier van werken en communiceren maken we veel
gebruik van digitale middelen: e-mail, internet, mobiele apparatuur.
Toch werken we bij onze postafhandeling nog vaak met papieren
post. De overstap naar digitale post ligt echter binnen bereik en
levert veel voordelen op. Binnenkort start de RUG een pilottraject
om ervaring op te doen met Digitale Post. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van een DMS genaamd ‘Alfresco’.
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Wat is een DMS?
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De keuze voor Alfresco
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Groeipad en fasering
Bij de pilot gaat het er in eerste instantie om,

De pilot bij het Bureau van de Universiteit en het Facilitair Bedrijf is medio mei 2013 van start gegaan. Mocht u

dat de post digitaal bij de geadresseerde afge-

vragen hebben over dit project, dan kunt u contact opnemen met de projectleiders: Arnold Zijlstra (050 363 5375

leverd wordt. Projectleider Arnold Zijlstra van de

of a.f.b.zijlstra@rug.nl) en Arnold Dik (06 2936 9099 of arnold.dik@viadict.com).
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