
Van formulier naar  
interactieve service



 Eenvoudig aan de slag
Van statisch document naar dynamische dialoog

Interactie, zo veelzijdig als uw gebruikers
Gebruikersinterfaces moeten de gebruiker optimaal onder-
steunen in zijn individuele werkwijze. Het Lucom Interac-
tion Platform toont formulieren op het beeldscherm zoals 
op papier of begeleidt de gebruiker stap-voor-stap door het 
invulproces via een vraag-antwoord dialoog. 

Daarnaast realiseert u - snel en eenvoudig - nieuwe, ge-
bruiksvriendelijke en intuïtieve applicaties op het Lucom In-
teraction Platform. U kunt uw processen flexibel en pasklaar 
vormgeven en creëert zo de beste voorwaarden voor een 
hoge gebruikersacceptatie!

Alleen een browser, verder niets!
De gebruiker heeft slechts een webbrowser nodig om met 
de applicaties aan de slag te kunnen. Er zijn geen plug-ins 
of aanvullende clientsoftware nodig. U bent hierdoor niet 
versie-afhankelijk en u loopt geen beveiligingsrisico. Formu-
lieren, dialoogvensters en applicaties zijn centraal beschik-
baar op het Lucom Interaction Platform en de invulformulie-

ren zijn gescheiden van de centraal opgeslagen data. 
Hierdoor wordt alles eenvoudiger te beheren. De vaak wille-
keurige archivering van documenten wordt geëlimineerd. 
Gegevens en informatie gaan niet meer verloren en zijn met 
één muisklik beschikbaar. Het gebruik van achterhaalde ver-
sies van formulieren, of zelfs kopieën daarvan, is niet meer 
mogelijk.

Formulieren ontwerpen in plaats van programmeren
Het eenvoudige en ongecompliceerde gebruik begint overi-
gens niet bij de data-invoer. Met de flexibele designtool van 
FormsForWeb® Design maakt u invoerschermen en for-
mulieren, zonder programmeren. Zelfs uw bestaande tem-    
plates, gemaakt in andere formaten (bijvoorbeeld Word, 
Excel, PDF), kunnen eenvoudig worden geïmporteerd. In 
slechts enkele minuten zet u uw bestaande declaratiefor-
mulieren om in digitale Lucom-formulieren. De mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. Zelfs de meest gecompliceerde wensen 
kunnen met het Lucom Interaction Platform worden ver-
vuld.

	Webgebaseerd, alleen een browser, 
verder niets

	Mogelijkheid van 1:1 schermweer-
gave van papieren formulieren

	Online en offline gebruik

	Versiebeheer van formulieren en 
hun inhoud

	Intuïtieve designtool om eenvoudig 
formulieren en invoerschermen te 
maken

	Eenvoudige import van bestaande 
lay-outs

Zonder formulieren zou een gestructureerde en efficiënte gegevensinvoer onmogelijk zijn. En formulieren vormen veelal de basis van 
uw bedrijfsprocessen. Daarom moet een digitaal formulierensysteem u meer bieden dan schermen met statische invoervelden. Moderne 
dataverwerking is interactief, procesgericht en dynamisch. U kunt zich toch niet voorstellen dat u met pdf-formulieren zou moeten inter-
netbankieren?



 Eenvoudige bediening
 De gebruikerservaring maakt het verschil

	Gebruiksvriendelijke invoerschermen 
op basis van gebruikersrol en het 
gebruikte medium 

	Tal van zoekopties; met index- 
sleutels, filters of full-text search

	Statische en dynamische lay-outs 
voor input en output. 

	Zowel 1:1 output van invoer als  
realisatie van afgeleide formulieren 
en/of datastromen 

	Meertalig voor opmaak en inhoud; 
taalkeuze op basis van gebruikers-
voorkeur of selectie 

	Formulieren zijn centraal beschik-
baar, gestructureerd te beheren, 
eenvoudig terug te vinden en te 
raadplegen

Beperkingen zijn er alleen op papier
Vindt iemand het leuk om papieren formulieren in te vul-
len? Is er geen betere manier om gegevens te verzamelen? 
Lucom heeft op deze vragen een antwoord: het Interaction 
Platfom. Documenten en/of documentgebaseerde invoer-
schermen hebben hun beperkingen. De lay-out, die beperkt 
wordt door het papierformaat, moet voldoende ruimte bie-
den voor variabele lijsten of veel tekst. Maar waarom de 
gebruiker lastigvallen met veel details en vragen, die in zijn 
geval niet relevant zijn of later door andere personen inge-
vuld moeten worden?

Het Lucom Interaction Platform is dynamisch. U kunt uw 
formulieren en invoervelden volledig naar wens inrichten, 
ongeacht het papierformaat. Het maakt daarbij niet uit of 
het gaat om het invullen of het tonen van informatie. U 
kunt velden, maar ook segmenten en zelfs hele pagina’s 
dynamisch weergeven, verbergen of uitvouwen. Zo krijgt 
de gebruiker alleen de voor hem essentiële informatie en 
vragen te zien. Het Lucom Interaction Platform herkent ook 
aanvragen vanaf mobiele apparaten, zoals smartphones of 
tablets en past haar invoerschermen optimaal aan op de 
technische mogelijkheden en beperkingen van het betref-
fende apparaat.
 

Output in vele varianten – volledig naar wens
Los van de wijze van gegevensinvoer biedt de oplossing u 
ook onbegrensde mogelijkheden voor output. Zo kunt u 
niet alleen statische, maar ook dynamische documenten 
genereren, zoals rapporten, besluiten en standaardbrieven. 
Bovendien beperkt de output zich niet tot papier. Digitaal 
ondertekenen, opslag in elk gewenst digitaal archief en/of 
back-endsysteem, maar ook verzending per e-mail of fax 
wordt kinderlijk eenvoudig.

Hoge datakwaliteit vanaf het moment van invoeren
De gegevensinvoer gebeurt via een interactief webfor-
mulier, waarbij de ingevulde velden automatisch worden 
gevalideerd of nagerekend op basis van onderliggende 
informatie en intelligentie. Reeds beschikbare data vanuit 
uw applicaties of databases kan door het platform worden 
ontsloten en dus automatisch worden ingevuld of gese-
lecteerd. De gegevensinvoer wordt zo ook voor nieuwe of 
incidentele gebruikers veel eenvoudiger. Foutgevoelige of 
dubbele invoer behoort hierdoor eveneens tot het verleden. 
Door integratie van uw business rules en de koppeling met 
uw bestaande informatiesystemen creëert u de solide data-
stroom die nodig is voor uw bedrijfsprocessen.

Stelt u zich een IT-oplossing voor, die te allen tijde gebruiksvriendelijk is en waarmee uw werknemers en klanten intuïtief kunnen werken. 
Een dynamisch, interactief systeem, dat de hoogste databetrouwbaarheid garandeert en een onbelemmerde toegang tot alle actuele infor-
matie biedt, ongeacht plaats en tijd. Een front-endsysteem dat uw formulieren een-op-een toont, perfect integreert met uw IT-architectuur 
en ook via mobiele media zeer gebruiksvriendelijk werkt. Het Lucom Interaction Platform biedt dit alles en meer.



 Eenvoudig samenwerken
Meer efficiency door gebruikersgerichte oplossingen

Samenwerking via dialoog i.p.v. documenten doorsturen
Vaak worden digitaal beschikbare gegevens en documenten 
nog volgens het aloude huispost-principe verwerkt, met ge-
brek aan structuur en onvoldoende overzicht als gevolg. En 
dat is toch niet het beoogde resultaat van de digitalisering? 
Dat we digitale documenten en data op meerdere locaties 
willekeurig opslaan? Dat we oneindig veel tijd besteden aan 
het zoeken naar informatie? Dat de rechterhand niet weet 
wat de linkerhand doet? Zo kunt u nog niet traceren wat 
de status is van een proces of een transactie, en waar of bij 
wie de actie ligt.

Eindelijk: de workflow wordt onderdeel van de interactie
Het Lucom Interaction Platform maakt consequent gebruik 
van de mogelijkheden die digitale dataverwerking biedt. Dit 
zorgt ervoor dat informatie consistent wordt bewaard, al-
tijd beschikbaar is, en workflows transparant en zo efficiënt 
mogelijk verlopen. De focus van de interactieve processen 
is niet gericht op het document en de metagegevens, maar 
op de acties en de daarbij noodzakelijke dialoog. Gegevens-
opslag verloopt gecentraliseerd, zonder doublures. Papieren 
documenten kunnen worden gescand, gelezen en verwerkt 
in een datagestuurde dialoog. De logische rollen- en rech-

tenstructuur zorgt voor overzicht op alle bewerkingen en 
besluiten, zowel real-time als voor audit achteraf. Ook krij-
gen gebruikers alleen toegang tot die informatie en docu-
menten waartoe zij gerechtigd zijn. Kortom; de workflow 
maakt eindelijk deel uit van de interactie.

Grip op uw bedrijfsprocessen
Met het Lucom Interaction Platform krijgt u grip op uw be-
drijfsprocessen. De handige filterfuncties zorgen ervoor dat 
de informatie altijd, overal en voor iedere belanghebbende 
in het gewenste bestandsformaat beschikbaar is. Vragen 
kunnen meteen en nauwkeurig beantwoord worden. Dit 
komt ook uw procesbeheer ten goede, aangezien de mo-
gelijkheden voor optimalisatie direct zichtbaar zijn.

Zo flexibel als u zelf 
Beleid verandert, evenals wetten en regelgeving. Dat vraagt 
om flexibiliteit. Op het Lucom Interaction Platform geba-
seerde oplossingen kunnen in een handomdraai worden 
aangepast aan gewijzigde omstandigheden. Dit biedt u een 
duidelijk concurrentievoordeel in een dynamische marktom-
geving. 

IT-oplossingen moeten mensen dienen en niet andersom. Concreet betekent dit dat een gebruikerssysteem menselijk gedrag moet weer-
spiegelen, rekening houdt met verschillende werkwijzen en de diverse vormen van interactie tussen individuen faciliteert. Een duidelijke 
dialoog is daarbij essentieel. Een oplossing die rekening houdt met de menselijke spontaniteit en flexibiliteit is van grote waarde. Zeker 
als deze in overeenstemming is met de geldende procedures, uitgangspunten en richtlijnen. En dat is precies waar het Lucom Interaction 
Platform aan voldoet. Uw bedrijfsprocessen worden efficiënter en transparanter vanaf het vastleggen, goedkeuren en verwerken tot aan 
het documenteren en archiveren. Bovendien kunt u met het Lucom Interaction Platform direct en eenvoudig anticiperen op veranderingen 
in processen en procedures, bijvoorbeeld vanwege veranderende wettelijke eisen, nieuwe marktomstandigheden of nieuwe inzichten in 
uw bedrijfsprocessen. 

	Workflow is onderdeel van de 
interactie 

	Flexibel workflowdesign: ad hoc, 
regelgebaseerd of een combinatie 
van beiden

	Mogelijkheid om de bestaande 
workflow- en document manage-
ment systemen te gebruiken

	Flexibel beheer van gebruikers, 
rollen en rechten

	Eenvoudig te koppelen met be-
staande active directory services 
en authenticatiesystemen (bijv. 
Digi-D, e-Herkenning, etc.)

	Gebruiker- en rolafhankelijke 
inrichting en gebruik



	Processen zijn voortaan zichtbaar, 
transparant en onder controle

	Real-time en transparant overzicht 
op uw bedrijfsprocessen

	De mogelijkheid om meteen feed-
back van gebruikers te krijgen en 
hierop actie te ondernemen 

	Afwijkingen zijn direct zichtbaar, 
waardoor de procesverantwoor-
delijke direct kan ingrijpen 

	Real-time inzicht in de kerninfor-
matie levert  een goede basis voor 
besluitvorming 

	Processen kunnen voortdurend 
worden verbeterd, omdat moge-
lijkheden voor optimalisatie direct 
geïdentificeerd worden

Van statische dataopslag tot informatiebron
Elk document herbergt verborgen data. En zolang gege-
vens in documenten blijven staan, is het lastig om de juiste 
informatie eruit te halen. Zelfs het meest effectieve docu-
ment management systeem kan u daarbij niet of nauwelijks 
helpen. En ook al slaagt u erin om alle, voor uw beslissing 
relevante, documenten te vergaren, dan is het nog (te) veel 
werk om de juiste data uit de documenten te halen, omdat 
deze vaak ongestructureerd is (bijvoorbeeld in vrije tekst-
blokken). Een bijkomend probleem is dat de gegevens dik-
wijls verspreid staan over verschillende systemen. Zelfs als 
die systemen geïntegreerd zijn, kunnen gegevens vaak nog 
niet in één proces gebruikt worden. In sommige gevallen is 
zelfs fundamentele managementinformatie – zoals actue-
le omzetcijfers of de mate van klanttevredenheid - niet te 
traceren. Meestal kunt u pas aan het eind van een proces 
of periode beschikken over dergelijke essentiële gegevens, 
waardoor efficiënte controle of proactieve bijsturing bijna 
onmogelijk wordt. Het gevolg: miscommunicatie en lange 
doorlooptijden. Met het Lucom Interaction Platform beho-
ren deze problemen tot het verleden. Uw database is een 
rijke en actuele bron van informatie en dus een betrouwba-
re basis voor uw zakelijke beslissingen.

Meer succes met een uitstekende database
Het Lucom Interaction Platform behandelt uw data zoals 
het hoort; als een waardevol bezit, als een bron, die een 
sterke bijdrage levert aan het succes van uw organisatie. 
Daarom wordt alle informatie gestructureerd verzameld, 
centraal opgeslagen en centraal ter beschikking gesteld. 
Alle procesgegevens en cijfers zijn per direct beschikbaar 
en kunnen meteen verder worden verwerkt en gebruikt,  
bijvoorbeeld binnen uw CRM (Customer Relationship Ma-
nagement) systeem. Dat geldt ook voor gegevens die in 
andere systemen zijn verzameld en opgeslagen. Ook feed-
backvragen via een dialoog met uw klanten, werknemers 
of leveranciers kunnen eenvoudig binnen het Lucom Inter-
action Platform worden opgenomen en dragen bij aan een 
optimale samenwerking. Last but not least: een vanaf het 
begin volledig transparant proces maakt het mogelijk om 
desgewenst direct in te grijpen en het proces te optimalise-
ren, omdat u uw kosten-batenanalyse kunt maken op basis 
van beschikbaarheid van de juiste actuele gegevens.

Wanneer informatie ontbreekt, wordt er binnen bedrijfsprocessen vaak intuïtief gehandeld; met alle risico’s van dien. Het Lucom Interaction 
Platform biedt u een solide basis waarop u uw strategische beslissingen kunt baseren en een betrouwbare databank voor procesgericht 
management. Wat u altijd al wilde, wordt met het Lucom Interaction Platform eindelijk werkelijkheid. Dankzij de volledig transparante 
workflows zullen uw afdelingen voortaan zelf initiatief nemen tot verdere optimalisatie van processen.

 Eenvoudig profiteren
 Goede beslissingen maakt u op basis van goede informatie



Onze strategie: individualisering & standaardisatie
Eindeloos voortkabbelende en kostbare IT-projecten, lang-
durige implementaties, blijvende opstartproblemen; dat al-
les behoort tot het verleden met Lucom. Met het Lucom 
Interaction Platform krijgt u de beschikking over een ge-
stroomlijnde en eenvoudig te integreren oplossing op basis 
van bewezen standaarden. De koppeling met uw back-end-
systemen is daarbij geen enkel probleem.  

Moeilijk wordt makkelijk
„Ach nee, niet nog een ander systeem!“, denkt u? Daarin 
geven we u groot gelijk. Daarom is het Lucom Interaction 
Platform gebaseerd op standaarden die een snelle integra-
tie mogelijk maken. De voordelen zijn navenant: korte im-
plementatietijd, onderhoudsvriendelijk, minimale training 
nodig, stabiele beschikbaarheid en eenvoudig schaalbaar. 
En dankzij de ongecompliceerde koppelingsmogelijkheden 
kunnen al uw bestaande bedrijfseigen systemen zonder 
problemen geïntegreerd worden. Daardoor heeft u de ze-
kerheid dat iedere transactie door het Lucom Intercation 
Platform volledig en betrouwbaar wordt uitgevoerd via uw 
bestaande IT-architectuur tot in al uw back-endsystemen.  

Gebruiksvriendelijke toegang voor uw back-endsystemen
De typische zwakke punten van back-endsystemen kent u 
waarschijnlijk maar al te goed: beperkte interactie, statische 
invoervelden, moeizame dialogen, onvoldoende toeganke-
lijk via het web, hoge opleidingskosten en ga zo maar door. 

Bovendien stuit u nog steeds op talrijke beperkingen wan-
neer u uw invoerschermen logisch en gebruiksvriendelijk 
probeert te maken of aan te passen. Tot op heden zijn er 
vrijwel geen systemen die een-op-een invoer van of vanaf 
papieren formulieren konden bieden. Automatisering en de 
praktische behoeften van gebruikers sluiten derhalve zelden 
op elkaar aan. 

De gevolgen: 
  Afdelingen creëren en verzinnen zelf nieuwe document-
gebaseerde stand-alone-oplossingen (bijvoorbeeld op 
basis van Word, Excel of PDF). Op die manier dragen ze 
onbewust en ongewild bij aan de datachaos binnen hun 
organisatie. 

  Klanten zien af van online communicatie omdat de inter-
faces vaak niet intuïtief werken en bovendien onaantrek-
kelijk en niet gebruiksvriendelijk zijn. 

Aan deze problemen maakt het Lucom Interaction Platform 
een einde. De slimme, flexibele, op standaarden gebaseerde 
toepassingen, die het Lucom Interaction Platform biedt, zijn 
de ideale uitbreiding en completering voor uw back-end-
systemen. Ze bieden u zeer functionele, intuïtieve en ge-
bruiksvriendelijke interfaces. Bovendien blijft u zeer flexibel. 
Zelfs als u uw back-end wijzigt, blijft uw front-end voor uw 
gebruikers gelijk. Dat is onze definitie van toekomstgericht 
investeren.

Het Lucom Interaction Platform is vanuit haar oorsprong open, gebaseerd op standaarden en biedt flexibele interfaces voor een gemakke-
lijke integratie. Kan niet, bestaat niet bij Lucom, want onze technologie is compatibel met elke omgeving. Omdat wij uw huidige middelen 
beter en meer gebruiken, bespaart u bovendien veel tijd, geld en gedoe, nu en in de toekomst.

	Combineert de voordelen van  
standaard software en software  
op maat in één platform

	Het gebruik van standaarden ga-
randeert stabiliteit, compatibiliteit 
en bedrijfszekerheid 

	Breed scala aan interfaces en  
integratieopties 

	Eenvoudig te integreren in portals, 
CMS- en ECM-oplossingen 

	Veilige transacties, van gebruikers-
interactie tot in de back-end 

	Realisatie van flexibele toepassingen 
voor uw back-endsystemen

 Eenvoudig integreren
Open voor alles
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De techniek
Het platform en interfaces 

Gebruikersinterface, interactie en output 

Opties 
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