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Wanneer handig?
Vanuit wet- en regelgeving moet je procedures binnen je kantoor duidelijk hebben en vastleggen.  
Denk bijvoorbeeld aan in- of uitdiensttreding van medewerkers en klantacceptatie. Maar hoe bewaak  
je de voortgang van deze werkstromen? Waar houd je acties bij? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers 
je hierbij helpen? Met Alure Werkstromen kun je al je processen eenvoudiger maken. Van complexe  
procedures tot simpele en repeterende processen.
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Functionaliteiten Alure Werkstromen
•   Maak gebruik van templates voor verschillende werkstromen, waaronder in- en uitdiensttreding van 

medewerkers en klantacceptatie
•   Profiteer van optimale ondersteuning van je processen via op je eigen kantoor afgestemde werk- 

stromen. Definieer start- en einddatum en maximale doorlooptijd.
•   Maak optimaal gebruik van in Alure CRM vastgelegde data. Bijvoorbeeld door het in de werkstroom 

betrekken van de klantverantwoordelijke (die per klant uiteraard verschillend kan zijn en in CRM is 
vastgelegd).

•   Verstuur automatische e-mails, bijvoorbeeld naar de klantverantwoordelijke, bij het starten of voltooien 
van een werkstroomtaak.

•   Stel automatische meldingen (triggers) in binnen je werkstromen, bijvoorbeeld bij het aanmaken van 
nieuwe relaties in Alure CRM of het opnemen van een gescand document in je dossier. En wijs triggers 
toe aan geautoriseerde medewerkers.

•   Sla werkstroomdetails op, waarop je achteraf terug kunt vallen. Het systeem legt vast welke mede- 
werker op welk tijdstip een bepaalde werkstroomtaak heeft afgerond.

•   Volg en bewaak de voortgang binnen alle openstaande werkstromen. Achterhaal eenvoudig de  
eerstvolgende werkstroomtaak of zie welke medewerker daarmee aan de slag zou moeten zijn.
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Algemene informatie
 Wil je gebruikmaken van werkstromen binnen je Alure-dossier? Dan heb je de module Document Manage-
ment Systeem nodig. Voor de werkstromen binnen opdrachtbeheer dien je te beschikken over de module 
Planning & Control.
 
Goed om te weten:
•  Alure Werkstromen maakt gebruik van een SMTP-server. Deze is bereikbaar vanuit de database van 

 Alure (via poort 25).
 
• Alure Werkstromen is te gebruiken in combinatie met SQL Server Standard Edition.
 
•  Bij de SQL Server Express Edition kun je een mailfunctionaliteit van Microsoft toevoegen. Daarna is de 

weekstaatsignalering ook in te richten.

Contact

Wil je meer weten?  
Jouw accountmanager kan je hierover uitgebreid informeren.  
Of neem contact op via telefoonnummer 074 - 265 11 11.


