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Wat is het?
Het opvolgen van termijnen en het bewaken van processen is cruciaal voor 
een goede dienstverlening aan de burgers. Daarom ontwikkelde Remmicom de 
toepassing Procesmanager.net. Via deze module krijgt u een helder overzicht 
van de lopende processen binnen uw organisatie: Hoeveel stedenbouwkundige 
aanvragen staan nog open? Welke vergunningen wachten op een advies?  
Worden de wettelijke termijnen gerespecteerd?

Met Procesmanager.net hebt u zowel een globaal beeld van alle lopende processen 
als een detailoverzicht van elk proces afzonderlijk, door de opdeling in taken en 
stappen. Bij elke actie op een dossier gaat het proces een stap vooruit.  
Via precieze signaleringen ziet u in één oogopslag de toestand van de lopende 
dossiers en kunt u actie ondernemen wanneer een proces over tijd dreigt te gaan. 

Processen op maat
De verschillende stappen van een proces worden ingesteld in een sjabloon op 
maat van uw organisatie. U bepaalt wie via e-mailwaarschuwingen op de hoogte 
moet worden gebracht wanneer de ingestelde of wettelijke termijnen dreigen 
overschreden te worden.

Via de uitgebreide rapporteringsmodule worden overzichtsrapporten en 
infografieken gegenereerd die u kunt voorleggen als managementrapportage of 
beleidsinformatie.

Geïntegreerd
Procesmanager.net is 
volledig geïntegreerd 
met de toepassing 
Ruimtelijke Ordening & 
Leefmilieu.net. Dossiers die 
in ROL.net zijn aangemaakt, 
starten automatisch processen 
in Procesmanager.net. Vanuit 
de toepassing ROL.net kunt u 
al de lopende processen via 
een handig overzicht opvolgen 
of elk proces per dossier 
in detail raadplegen, taken 
delegeren en/of het proces 
afsluiten.

Hou de vinger aan de procedure!

 Procesmanager.net

Productfiche

 Moderne look & feel

 Opvolgen van termijnen

 Processen op maat

 Uitgebreide rapportering

 Geïntegreerd met ROL.net

Interesse in 
Procesmanager.net? 

Contacteer Peter Dewever: 
peter.dewever@remmicom.be  

of 0497 52 43 15


