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Wat is het?
Prod uct fi ch e
Moderne look & feel
 Dashboard met taken
en herinneringen
 Ingebouwde 'assistenten'
en stappenplannen
 Uitgebreide zoekmogelijkheden


Onze suite


Bevolking.net



Burgerlijke Stand.net



Begraafplaatsen.net



Digitale woonstcontrole



Vreemdelingen



Verkiezingen.net

Hoe werkt het?
Vreemdeling
Via het handige zoekscherm kijkt u eerst na of de vreemdeling al gekend is in uw
vreemdelingen- of bevolkingstoepassing of in het Rijksregister. Is er reeds een
dossier voor de vreemdeling; dan klikt u gewoon door naar het desbetreffende
dossier.
Bestaat er nog geen dossier? Vanuit het zoekscherm start u ook eenvoudig een
nieuw dossier.
Wanneer de vreemdeling reeds gekend is de bevolkingstoepassing of in het
Rijksregister, haalt u de gegevens van de vreemdeling op en gebruikt u deze als
basis voor het dossier. In het geval de vreemdeling nog niet gekend is, begeleidt de
intake-assistent u bij het invullen van de benodigde gegevens van de vreemdeling en
bij het selecteren van de procedure zodat de collecte kan worden uitgevoerd.

Bevolking.net



Hera



Bravo



Digitale woonstcontrole



Rijksregister
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Economische en politieke omstandigheden, gezinssituaties en demografische of
ecologische ontwikkelingen leiden ertoe dat een groot aantal mensen elders gaat
wonen dan in hun geboorteland. Onze vreemdelingenwetgeving is een complexe
materie en de migraties adequaat afhandelen is voor de lokale besturen vaak
een uitdaging. Om de vreemdelingendossiers efficiënt en digitaal te beheren,
ontwikkelden we de toepassing Vreemdelingen.
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Overzichtelijkheid
troef


Vreemdelingen is een
webgebaseerde toepassing
die uiterst modern oogt.



Het dashboard geeft een
duidelijk overzicht van de
nog uit te voeren taken.





Navigeren tussen de
recent geraadpleegde
dossiers is een fluitje van
een cent.
Digitaal interne nota's
maken? Check!

Interesse in
Vreemdelingen?
Contacteer:
sales@remmicom.be
of 016 68 02 23
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Procedure
De procedure-assistent begeleidt uw medewerkers vervolgens bij het afhandelen van
de procedure. Per procedure stelt hij een stappenplan ter beschikking en zal hij ook
aangeven welke de voor te leggen en af te leveren documenten zijn.
Het genereren van deze documenten is als het ware kinderspel. De gegevens uit
het dossier worden namelijk samengevoegd in de sjablonen die wij voor u opmaken
in de huisstijl van uw bestuur. Indien u dit wenst, kan u de documenten uiteraard
ook nog altijd aanpassen vooraleer u ze aflevert. De procedure-assistent zal voor
uw medewerkers ook automatisch procedure gebonden taken aanmaken. Bijlagen
toevoegen om het digitaal dossier te vervolledigen? Ook dat kan!
Om de woonst- en samenwoonstcontroles te laten uitvoeren maakt u gebruik van de
koppeling met onze Digitale Woonstcontrole; een webtoepassing die de volledige
communicatie tussen uw dienst en de wijkagent digitaliseert en automatiseert. U bent
in real time op de hoogte van de status van de controle en het advies wordt geheel
automatisch teruggekoppeld.
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