DocumentManager
Een vergelijking tussen
Unit4 DocumentManager en
Microsoft SharePoint
DocumentManager en SharePoint verschillen
als documentmanagementsysteem (DMS)
zowel op functioneel gebied (wat kun je er
als gebruiker mee) als voor wat betreft de
implementatie. Op basis van de ervaring
die we hebben opgedaan tijdens projecten
bij onze klanten, hebben we deze twee
oplossingen voor je naast elkaar gezet.

Functioneel
Microsoft SharePoint is in essentie bedoeld als
samenwerkingstool waarin documenten kunnen
worden geplaatst. Voor organisaties die werken met
een eenvoudige document- en dossierstructuur en
waar sprake is van weinig/diepgaand gebruik en
zoekgedrag, is de opslag in SharePoint toereikend.
Wanneer jouw organisatie uitgebreidere functionaliteit
nodig heeft, is DocumentManager de meer voor de
hand liggende keuze.
DocumentManager beschikt over uitgebreide
documentmanagementfunctionaliteiten zoals:
• het automatisch indexeren, classificeren en
autoriseren van zowel Office-documenten als
gescande documenten op basis van artificial
intelligence-toepassingen;

Op basis van de door ICT-portal gehanteerde definitie (‘wat is een documentmanagementsysteem’) hebben wij
in onderstaande tabel Unit4 DocumentManager en Microsoft SharePoint naast elkaar gezet.
DOCUMENTMANAGER

SHAREPOINT



US Cloud Act &
Rijksoverheid - Data
beveiliging

Ja, d.m.v. Elastic search

Fast query

1.

AVG compliant

2.

Full tekst doorzoekbare documenten

3.

Document flow inrichten

Configuratie

Maatwerk

4.

Voldoen aan ISO-normen Archiefbeheer (Record Management)

Configuratie

Maatwerk

5.

NEN 2082 certificering

Ja

Ja

6.

Samenwerkend met MS Office on premise

Ja

Ja

7.

Document generatie mogelijkheden

Ja

Nee

8.

Het bewaren van zoekopdrachten

Ja

Nee

9.

Specifieke archivering- en compliance functionaliteiten zoals het
(automatisch) vernietigen van documenten

Ja

Nee

10.

Windows Verkenner integratie

Nee

Ja

Nee

Ja

• gestandaardiseerde integraties met Unit4 en niet
Unit4 producten.

11.

Gebruikers community

12.

Ja

Nee

Implementatieproces

Automatisch en dynamisch dossierstructuren aanmaken
(bijvoorbeeld volgens SRA/NOAB standaard)

13.

Uitgebreide Audit trail van documentversies

Ja

Ja

14.

Zoeken op ontbrekende documenten op basis van een
checklist van verplichte onderdelen in een dossier

Ja

Nee

15.

Uitgebreid versiebeheer en verschillen in documenten
vergelijken

Ja

Ja

16.

Implementatietijd uitgedrukt in dagen, voor een bedrijf met 20
medewerkers (gemiddeld)

3-5 dagen

10-15 dagen

17.

Dynamisch toegangsrechten instellen op basis van metadata,
archieven of documenten (Records Management, Chinese
Walls)

Ja

Nee

18.

PDF Editor/viewer

Ja

Nee

19.

Koppeling met rollen- en rechtensoftware van CRM /AD / SSO

Ja

Ja

20.

Artificial intelligence-toepassingen op archief inhoud (Search-it,
Blurrify, Check-it, Classify)

Ja

Nee

Microsoft SharePoint kent geen standaard inrichting
en configuratie. Deze moeten als maatwerkproject
worden opgezet. Unit4 DocumentManager is een
volledige documentbeheeroplossing met standaard
een zeer volledig functioneel pakket. Daarnaast
kan het worden geleverd met branche-specifieke
inrichting waarmee je onder andere kunt bepalen
hoe het archief is opgebouwd en welke business
rules er gelden. Tenslotte kun je verschillende rechten
toewijzen aan gebruikers. Integraties met Microsoft
Office, Adobe PDF en andere Unit4 Bedrijfssoftwareoplossingen zijn standaard beschikbaar.

Meer weten?

Over Unit4 Bedrijfssoftware

Wil je weten wat DocumentManager voor jouw
organisatie kan betekenen en hoe je hier gebruik
van kunt maken? Stuur dan een e-mail naar
info@unit4bedrijfssoftware.nl of neem telefonisch
contact met ons op via telefoonnummer 0184 44 44 44.

Unit4 Bedrijfssoftware is leverancier van
verrassend slimme oplossingen voor de
accountant en de ondernemer. Met een trackrecord van 40 jaar weten we als geen ander
hoe de accountant denkt en hoe de ondernemer
doet. We bouwen de brug tussen de wereld
van ambitieus ondernemerschap en de wereld
van ambitieus accountancy. Met als doel het
leveren van bedrijfssoftware die het leven
van zowel de accountant als de ondernemer
gemakkelijker, completer en waardevoller
maakt. Zodat de accountant doet waar hij goed
in is en beter zijn toegevoegde waarde kan
laten zien, en de ondernemer doet wat hij leuk
vindt; succesvol ondernemen. Dit noemen wij
‘Controlled Ondernemerschap’.
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