DocuDistri®

Snel, veilig én met
minder kosten
(waarde)documenten
opbergen en uitgeven

Lamson Group ontwikkelt, installeert en onderhoudt technische
producten en systemen op het gebied van interne logistiek,
beveiliging, recycling en communicatie.

Met DocuDistri® automatiseert u een groot deel van de dagelijkse
werkzaamheden binnen uw gemeente verbonden met uitgifte van
documenten.
Deze machine stelt uw medewerkers in staat om waarde documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, sneller,
veilig en op arbo-technisch verantwoorde wijze op te bergen en uit te reiken.
Opbergen van Waardedocumenten
Waar u voorheen veel tijd kwijt was met het sorteren (alfabetisch- lexicografisch) van documenten, hoeft u nu
alleen nog maar het document in te scannen en deze aan de DocuDistri® in te voeren. DocuDistri® weet exact
Op welke locatie het document zich bevindt en geeft dit document weer uit zodra u daar opdracht toe geeft.
Uitreiken van Waardedocumenten
Op het moment dat burgers hun document (paspoort, rijbewijs of ID kaart) komen afhalen, hoeft u alleen nog maar
het afhaalbewijs in te scannen en DocuDistri® zorgt ervoor dat het document naar de balie wordt getransporteerd.
Supersnel het juiste document uitreiken aan de burger zonder een transportdrager aan te raken. Daarom kiest
u voor DocuDistri®!

DocuDistri® drie keer zo snel!
Opbergen van documenten in de
DocuDistri® gaat drie keer zo snel.
Bijvoorbeeld honderd documenten:
Traditioneel
DocuDistri®

17 minuten
6 minuten

Lamson Group helpt graag processen
efficiënter in te richten. Naast de
standaard softwaremodule bestaat de
mogelijkheid te koppelen met uw GBA.
Hierdoor kan een nog snellere uitgifte van
uw documenten plaatsvinden.
“ Goed nieuws voor uw medewerkers”
Uw medewerkers zullen DocuDistri® ervaren als een
verrijking van het werkproces. Er kan efficiënter en sneller
gewerkt worden én er is meer tijd voor de burger. Daarnaast
is het werken met DocuDistri® een verlichting van de
fysieke werklast. Er zullen minder klachten optreden in
verband met repeterende fysieke handelingen.
U weet als geen ander dat bij het werken met waardedocumenten veiligheid voorop staat. DocuDistri®
is een uiterst veilig systeem waarin u alle mogelijke niveaus
van toegang verschaffing zelf kunt instellen. Een gerust
gevoel.

“ Goed nieuws voor uw klanten”

“Logistiek”
Via een buizenpostsysteem worden de
documenten vanuit beveiligd gebied
gedistribueerd naar de balies. De
baliemedewerk(st)er scant het
afhaalbewijs in waarna het paspoort
of rijbewijs automatisch aan de balie
verschijnt. Dit gebeurt doormiddel van
een zichzelf openend patroon.
Supersnel het juiste document aan de
balie uitgeven zonder een
transportdrager aan te raken, daarom
kiest u voor DocuDistri®!

Vanwege dit uiterst efficiënte systeem, zult u merken dat u
in minder tijd meer burgers kunt helpen, waardoor lange
wachttijden tot het verleden behoren. De burger komt twee
maal naar de afdeling Burgerzaken: de eerste keer voor de
aanvraag en vervolgens voor het afhalen van zijn of haar
document.
De tijd die u voorheen besteedde aan het handmatig sorteren
en ophalen van de documenten, komt nu ten goede aan het
uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor uw medewerkers
uiteindelijk zijn opgeleid.

“ Goed nieuws voor u”
De DocuDistri® levert u een aanzienlijke tijdsbesparing op.
U kunt uw medewerkers hierdoor inzetten voor andere
werkzaamheden of meer doen in hetzelfde tijdsbestek.

Wij helpen u
graag verder!
Integratie in uw proces
Na analyse van de Workflow in uw
gemeente laten wij u de best passende
logistieke oplossing zien en integreren
deze effectief in uw arbeidsproces.
Besturingssoftware, afgestemd op de
inventarisatie van uw materiaalstromen
zorgen voor een klantgerichte oplossing.
De besturingssoftware kan geheel
zelfstandig functioneren. Een integratie in
of koppeling met uw bestaande systemen
behoord tot de mogelijkheden.
Betrouwbaarheid
Naast de kwaliteit en betrouwbaarheid
van onze systemen staat bij ons een
kwalitatieve serviceverlening centraal.
Lamson Group stopt niet na de
ingebruikname van het bij u geïnstalleerd
systeem. Het is voor u van het grootste
belang dat het systeem op een juiste wijze
blijft functioneren. Wij garanderen u
daarom de service waar u recht op heeft.
Service 24/7
Onze servicedesk is 24 uur per dag,
7 dagen per week voor u beschikbaar.
Hiernaast bieden wij u de mogelijkheid
gebruik te maken van onze “Direct service”.
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