Alle
bedrijfsdocumenten
altijd en overal bij
de hand.

iProva Search app
De technologie ontwikkelt zich tegenwoordig in razend
tempo. Om mensen overal en altijd het maximale uit hun
werk te laten halen, ontwikkelt Infoland haar software
continu. Op de bedrijfsvloer van nu en in de toekomst
moet informatie “gewoon” overal en altijd beschikbaar
zijn. Thuis, op je werk, onderweg, op je tablet,
smartphone, pc, noem het maar op.
Om in deze behoefte te voorzien, heeft Infoland een
speciale app ontwikkeld: de iProva Search app. Met deze
app heb je alle bedrijfsdocumenten altijd en overal bij de
hand. Ook in het buitenland, waar je niet altijd toegang
hebt tot een dataverbinding! Maar hoe werkt de app?
Je gaat op zoek naar specifieke informatie door gebruik
te maken van de ingebouwde zoekfunctionaliteit. Daarnaast kan je documenten ook benaderen op basis van
specifieke thema’s die vooraf gedefinieerd zijn.

Alle HTML-, PDF- en Microsoft Office-documenten, met
of zonder afbeeldingen en video’s, kunnen vervolgens op
elk mobiele apparaat (zowel met een iOS als een Android
besturingssysteem) bekeken worden.

Wat heb je nodig?
Het gebruik van de iProva Search app is erg laagdrempelig. Iedereen met een Documenten & Processen licentie
kan er gebruik van maken. Er zijn echter drie zaken
noodzakelijk, namelijk:

1.

De iProva Search app. Deze is beschikbaar in de
Play Store (Android) of App Store (iOS);

2.

Een smartphone of tablet die verbinding kan maken
met iProva (via 3G/4G of WiFi);

3.

iProva 5.6 of hoger.

Toegevoegde functionaliteiten
Om een zo optimaal mogelijke gebruikerservaring te bieden, hebben wij goed naar de behoeften van onze klanten
geluisterd. Dit zie je terug in de functionaliteiten die recent aan de app zijn toegevoegd.

1. Thema’s

4. Feedback

Iedere organisatie heeft zijn eigen documentenstructuur.
Als gebruiker wil je die structuur duidelijk terugzien in de
app. Hiervoor maakt de app gebruik van thema’s. Zo heb
je in no time de documenten gevonden die je zoekt. Lukt
dat toch niet, dan kun je nog altijd zoeken aan de hand
van specifieke trefwoorden.

Informatie moet correct zijn en als gebruiker moet je er
100% op kunnen vertrouwen. Toch kan het gebeuren dat
informatie in documenten niet helemaal strookt met de
werkelijkheid. De app biedt je daarom de mogelijkheid
om ter plekke feedback te geven aan de beheerder van
een document.

2. Favorieten

5. Offline

Niet alle informatie is voor alle gebruikers relevant. Je
kunt daarom zelf aangeven welke documenten je vaak
nodig hebt door ze toe te voegen aan de lijst met favorieten. Op deze manier hou je het overzicht en voorkom
je onnodig zoeken.

Documenten raadplegen waar je ook bent. Documenten
worden namelijk automatisch opgeslagen op de smartphone. Zo ben je niet afhankelijk van een WiFi verbinding,
heb je geen onnodige datakosten en heb je waar ook
ter wereld toegang tot belangrijke bedrijfsinformatie.
Ook het geven van feedback is zonder dataverbinding
mogelijk. De opmerkingen worden echter pas verzonden
zodra er weer verbinding is.

3. Notificaties
Organisaties veranderen, en de inhoud van documenten
ook. Of het nou om nieuwe of gewijzigde informatie
gaat, iProva Search stelt je te allen tijde op de hoogte
van eventuele wijzigingen.
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