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Open Informatie Management Server 

OpenSesame ICT 

OpenSesame ICT is een Nederlands softwarebedrijf dat zich richt op de realisatie 

van kennisintensieve, bedrijfsmatige oplossingen op basis van het Open Source 

platform. Deze oplossingen worden geleverd onder de naam OpenIMS
®
 en 

SugarCRM™. Met diverse projecten voor Content-, Document-, Kennis-, CRM en 

Workflow Management heeft OpenSesame ICT bewezen een veelzijdigheid aan 

oplossingen te kunnen bieden voor kennis en informatiemanagement. 

SugarCRM™ Integratie 
Voor het beheren van relationele 

gegevens zoals klantinformatie, taken, 

projecten en dergelijke is OpenIMS
®
 

geïntegreerd met SugarCRM™, een 

Open Source CRM oplossing.  

Hiermee kunnen relaties worden gelegd 

tussen enerzijds klant-, en/of project 

gegevens en anderzijds documenten 

vanuit dezelfde User Interface. 

Hierdoor worden gegevens maar op 

één plek vastgelegd.  

 

Factuur verwerking 
U kunt met behulp van OpenIMS

®
 DMS 

uw inkomende facturenstroom 

afhandelen, maar OpenIMS
®
 kan 

inmiddels ook worden uitgebreid met 

factuurherkenning, dat wil zeggen dat 

de factuurgegevens intelligent herkend 

kunnen worden. De gegevens kunnen 

met andere systemen zoals Navision, 

Afas en Exact worden uitgewisseld.  

 

Nieuwe User Interface  
OpenIMS

®
 is voorzien van een 

vernieuwde gebruiksvriendelijke 

interface te vergelijken met die van 

SugarCRM™. 

 

Meertaligheid  
De volledige OpenIMS

® 
productlijn is nu 

volledig meertalig opgezet. Hierdoor 

kan nu een Engels-, Nederlands-, 

Frans-, en/of Duitstalige interface 

aangeboden worden.  Alle 

systeemattributen, zoals werkstromen 

en metadata, kunnen volledig meertalig 

worden opgezet. 

 

Postregistratie en distributie 
Het digitaliseren van de poststroom 

helpt organisaties inzicht en overzicht te 

houden in de binnengekomen 

poststukken. 

 

Dossier categorisering 
Dossier categorisering inclusief 

voorzieningen om een categorie niet 

zichtbaar te maken voor bepaalde 

gebruikersgroepen/rollen. 

 

Zoeken 
DMS gebruikers kunnen nu ook binnen 

een dossier zoeken. Tevens worden nu 

ook OpenIMS
®
 containers, ZIP 

bestanden en MS Office 2007/2010 

documenten doorzocht.  

 

Word 2007 sjablonen 
Vergelijkbaar met de integratie met 

OpenOffice kan OpenIMS
®
 nu 

gegevens zoals naam, adres, 

woonplaats of versienummer informatie 

aan een document toevoegen zonder 

het gebruik van macro’ s.  

Taak gebaseerde interface  
Naast de standaard schermen kunnen 

nu ook organisatie specifieke taak 

gebaseerde schermen worden ingericht. 

Deze taak gebaseerde schermen 

kunnen worden ingezet om gebruikers 

die vaak dezelfde handelingen 

verrichten een zo optimaal mogelijke 

gebruikersinterface aan te bieden. 

 

Filters 
Het is nu ook mogelijk om 

filterschermen te ontwikkelen die op 

basis van specifieke criteria worden 

samen gesteld.  

 

Lokale folder, view recht 
Het is nu mogelijk om bij een lokaal 

beveiligde folder aan te geven welke 

gebruikersgroepen/rollen een folder 

mogen zien. 

 

Leeslijsten 
Met de nieuwe DMS leeslijsten 

functionaliteit kan men medewerkers 

documenten aanbieden die men geacht 

wordt te lezen. Hierbij wordt 

bijgehouden wie wanneer welk 

document van de leeslijst heeft gelezen. 

OpenIMS® 
Document Management Server 
Product Update 
 

Oktober 2010. Het afgelopen jaar is de productontwikkeling van OpenIMS
®
 Document 

Management Server (OpenIMS
®
 DMS) met rasse schreden doorgegaan. 

 

In deze Product Update worden een aantal van deze ontwikkelingen uiteengezet. Bestaande 

gebruikers van het OpenIMS
®
 platform kunnen eenvoudig aansluiten op deze ontwikkelingen of 

de nieuwe voorzieningen laten inrichten. 

 


