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1 INLEIDING 

OpenIMS® Bedrijfsproces Management Server (hierna BPMS) is een flexibel platform voor het maken, 
beschikbaar stellen en afhandelen van elektronische formulieren (bedrijfsproces afhankelijk) en database 
georiënteerde gegevens, beide met behulp van een webbrowser. Het is uitermate geschikt om bestaande 
papieren formulieren en de onderliggende bedrijfsprocessen naar het web te verplaatsen. Daarnaast kunnen 
ook allerlei gegevensverwerkende applicaties op basis van webformulieren worden ontwikkeld. Hierdoor 
krijgen medewerkers snel en eenvoudig toegang tot alle benodigde bedrijfsinformatie vanaf iedere locatie 
binnen en eventueel zelfs buiten uw organisatie. 
 
OpenIMS® BPMS beschikt over o.a. de volgende eigenschappen: 

▪ Gebruikersvriendelijk; 

▪ Via een webbrowser toegankelijk; 

▪ Integratie met uw intranet/website/portaal; 

▪ Webbased formulieren; ter ondersteuning van het bedrijfsproces waaraan per proces/workflowstadium 

door betrokkenen informatie kan worden toegevoegd en beslissingen kunnen worden genomen; 

▪ Eenvoudig wijzigingen aan te brengen; 

▪ Persoonlijke “To Do” lijst; 

▪ Snelle ontwikkeling van webapplicaties op basis van bedrijfsprocessen en relationele gegevens; 

▪ Uitgebreid versiebeheer (logboek per formulier);  

▪ Proces- / Workflowmanagement inclusief rappel en e-mailnotificatie; 

▪ Uitgebreide voorzieningen voor autorisatie van gebruikers; 

▪ Diverse voorzieningen om koppelingen met andere bedrijfssystemen te realiseren; 

▪ Informatie opslag in XML-formaat (ophalen en wegschrijven van gegevens in XML-formaat); 

▪ Uitgebreide voorzieningen voor de ontwikkeling van rapportages; 

▪ Voortgangsbewaking (audit trail); 

▪ Koppeling met andere OpenIMS producten voor bijvoorbeeld document- en webcontentbeheer. 
 
OpenIMS® heeft tot doel een gebruiker te helpen om zijn dagelijkse werkzaamheden sneller, efficiënter en 
kwalitatief beter uit te kunnen voeren.  
 
Veranderlijkheid 

Omdat bedrijfsprocessen erg veranderlijk zijn, is er grote behoefte aan flexibiliteit bij het realiseren en 
integreren van softwareapplicaties. OpenIMS® BPMS is de ideale manier om die flexibiliteit te realiseren. 
 
OpenIMS® BPMS geeft u de mogelijkheid functionaliteit aan te scherpen aan bijvoorbeeld wijzigende 
regelgeving.  
 
Voordelen 

▪ Verhoging van de productiviteit; 

▪ Inkorten van beslissingsprocessen van dagen naar minuten; 

▪ Overzichtelijk maken van alle lopende processen; 

▪ Simpel toevoegen van nieuwe processen; 

▪ Besparing op bijvoorbeeld P&O-kosten door invoering elektronische formulieren zoals ziekmelding, 

verlofaanvraag en dergelijke; 

▪ Integratie van complexe processen mogelijk. 
 
Kwaliteit 

OpenIMS® zorgt ervoor dat bedrijfsprocessen op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier worden 
uitgevoerd. Hierdoor kan de kwaliteit (ISO-, HKZ-, INK-ondersteuning), traceerbaarheid en de snelheid 
worden verbeterd. 
 
Het OpenIMS® platform 

OpenIMS® is een platform wat beschikt over een aantal onderliggende serverproducten die allen vanuit 

dezelfde filosofie zijn opgezet. De producten kunnen los van elkaar worden ingezet maar werken 

geïntegreerd uiteraard efficiënt met elkaar samen. De serverproducten ondersteunen e-mailarchivering, 

contentmanagement en documentmanagement. Dit betekent dat u gegevens via een formulier naar een 

document kunt verplaatsen om zo bijvoorbeeld automatisch een bevestigingsbrief te genereren en te 

versturen. In het laatste hoofdstuk van dit whitepaper zijn een aantal praktijkvoorbeelden uitgewerkt. 
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2 WAAROM EEN BEDRIJFSPROCES MANAGEMENT SERVER 

OpenIMS® BPMS stelt uw organisatie in staat om bedrijfsprocessen geautomatiseerd te ondersteunen. 
U kunt hierbij denken aan de totstandkoming van een opdracht of het afhandelen van een 
informatieaanvraag die binnenkomt via het Internet tot en met het uitbrengen van de definitieve offerte aan 
de betreffende prospect. Maar ook voor klachtenregistratie, verlofaanvragen, ziekmeldingen, 
vergunningaanvragen (e-loket met voortgangsbewaking) en dergelijke is OpenIMS® BPMS inzetbaar. 
 
OpenIMS® BPMS is een flexibel platform voor het maken van verticale branchespecifieke webapplicaties. 
Hiertoe biedt OpenIMS® BPMS een set van gereedschappen om u te helpen applicaties te ontwikkelen en 
beschikbaar te stellen via een webinterface.  
 
De BPMS-omgeving kenmerkt zich door zijn flexibiliteit waardoor u snel kunt inspelen op veranderde vragen 
vanuit de markt, uw organisatie, keurings- of certificeringinstanties of de overheid.  
 
OpenIMS® BPMS is in het bijzonder geschikt voor: 

 

▪ Gestructureerd, efficiënt en effectiever werken. 

Eén van de belangrijkste redenen voor het gebruik van een BPMS is het verhogen van de efficiëntie 

van de organisatie. Het gaat daarbij om een effectievere verwerking van informatie. 

 

▪ Workflow-/Procesmanagement. 

Bedrijfsprocessen in de vorm van formulierstromen vastleggen en beheren. U kunt hierbij denken aan 

het aanvragen van verlofdagen of studiefaciliteiten waarbij een medewerker een webformulier invult, 

de afdelingsmanager de aanvraag goedkeurt en de PZ afdeling uiteindelijk de aanvraag afhandelt. 

 

▪ Gegevens-/databeheer. 

De gegevens die binnen een proces worden verzameld kunt u binnen BPMS onderhouden. De 

informatie kan bijvoorbeeld uit NAW-gegevens bestaan. Naast het bewerken van records is het ook 

mogelijk complete applicaties te ontwikkelen. U kunt hierbij denken aan klantinformatie (CRM) 

toepassingen, zorgplannen, productinformatie (PDM), EPD’s, et cetera. 

 

▪ Traceerbaarheid. 

Per proces wordt vastgelegd wie wanneer welke keuze heeft gemaakt, waardoor achteraf alle 

afgelegde processtappen inzichtelijk kunnen worden gemaakt.  
 
In de komende hoofdstukken worden alle functionele eigenschappen van OpenIMS® BPMS nader onder de 
loep genomen. 
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3 DE PROCES MANAGEMENT OMGEVING 

Het uiterlijk van OpenIMS® is eenvoudig en gebruikersvriendelijk van opzet. Alle complexe handelingen en 
bewerkingen worden op de achtergrond uitgevoerd. 
 

3.1 Formulieren 

Voor het invoeren/vastleggen van gegevens maakt het systeem gebruik van webformulieren. 
De webformulieren kunnen per beslissing (processtap) en gebruikersgroep verschillen. U kunt hierbij denken 
aan het al dan niet zichtbaar zijn van bepaalde gegevens of het al dan niet mogen bewerken van bepaalde 
elementen op een formulier. 
 
De formulieren kunnen als onderdeel van 
een intranet of website worden aangeboden. 
Een formulier kan allerlei informatie bevatten 
die in XML wordt vastgelegd. Een zeer groot 
voordeel van dit systeem is dat de 
achterliggende structuur niet hoeft te worden 
aangepast als er nieuwe velden op een 
formulier worden geïntroduceerd. OpenIMS® 
regelt dit allemaal automatisch. 
 
Op centraal niveau worden de velden 
vastgelegd. U kunt hier kiezen uit 
verschillende veldtypen zoals: tekst, 
meerkeuze, radiobutton, listbox, datum, tijd, 
database (tabel) koppelingen en vele 
anderen. Daarnaast kunnen er per veld 
validaties worden gedefinieerd, waarbij 
tevens de mogelijkheid bestaat een veld 
verplicht invulbaar te maken. 
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3.2 Processen 

De manier waarop de formulieren door de organisatie worden geleid wordt bepaald door de procesdefinitie 
in BPMS. Met behulp van een speciale proceseditor kan de formulierstroom worden gedefinieerd. Naast het 
aantal processtappen kan er ook per stap in het proces een ander formulier beschikbaar worden gesteld. Als 
voorbeeld: een schaderegistratieproces waarbij als eerste de NAW-gegevens worden geregistreerd en per 
processtap aanvullende gegevens worden toegevoegd.  
Daarnaast kan het zo zijn dat verschillende gebruikersgroepen in een bepaalde processtap de beschikking 
krijgen over een ander formulier, bijvoorbeeld in het kader van de privacywetgeving.  
 

 
In het bovenstaande voorbeeld wordt de aanvraag voor een thuismaaltijd gemodelleerd. Het proces start 
nadat een bezoeker van een bepaalde webpagina een aanvraagformulier heeft ingevuld. De bezoeker vult 
hier de basis gegevens in en het formulier verschijnt in de eerste processtap. Vanuit hier moet een 
medewerker beoordelen of de aanvraag in behandeling wordt genomen. Indien de aanvraag wordt 
afgewezen betekent dit ook het einde van het proces. Indien de aanvraag in behandeling wordt genomen 
moet de (of een andere) medewerker een volgend formulier invullen waarbij deze door middel van een 
telefonisch intakegesprek extra gegevens moet opvragen. De rest van het proces verloopt handmatig. 
 
Een functioneel/applicatiebeheerder kan per processtap definiëren wie (gebruikersgroep) de desbetreffende 
keuzes kan maken of het desbetreffende formulier mag invullen. Daarnaast kan er per processtap worden 
vastgelegd hoe lang (rappel) een formulier in dit stadium mag blijven. 

3.2.1 Processen interface 

U kunt de verschillende processen binnen het BPMS op eenvoudige wijze modelleren. U kunt direct inzage 
krijgen in welke formulieren zich in welke processtap bevinden, zie afbeelding hierna. Door een formulier of 
beslissing te selecteren krijgt u te zien welke beslissing/stap er vervolgens moet worden genomen. 
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De interface past zich dynamisch aan het geselecteerde proces inclusief de eventuele beschikbare 
vervolgstappen aan. De standaard interface toont ook alleen die processen waarop u als gebruiker recht 
heeft; andere voor u niet relevante processen zijn niet zichtbaar. 
 
Middels de functie “Details” (of als er in een processtap een formulier is gedefinieerd) kunt u de 
onderliggende gegevens, indien het formulier dit toestaat, bekijken en/of bewerken. Zie afbeelding hierna. 

3.2.2 Toegewezen overzicht 

Binnen BPMS heeft u een eigen overzicht van alle formulieren die aan u zijn toegewezen, zie afbeelding 
hierna. Dit overzicht laat per proces zien welke formulieren u moet afhandelen. Nadat u ze heeft 
afgehandeld verdwijnen deze ook uit uw persoonlijke toegewezen lijst. 
Middels deze taakgedreven interface kunt u snel en efficiënt alle aan u toegewezen formulieren afhandelen.  
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In het BPMS kunt u allerlei verschillende processen vastleggen, zoals:  

▪ Melding van klachten; 

▪ Aanvragen en afhandelen van vergunningen; 

▪ Melden van incidenten (ICT-helpdesk); 

▪ Projectregistratie (mijlpalen); 

▪ Afhandelen van online informatieaanvragen; 

▪ Ondersteuning P&O-afdeling bij het aanvragen van studiefaciliteiten; 

▪ Ondersteuning P&O-afdeling bij het monitoren van ziek- en herstelmeldingen. 
 

3.3 Applicaties 

Naast een omgeving om processen en formulieren elektronisch te ondersteunen is het ook mogelijk 
(web)applicaties te ontwikkelen die zich richten op het bewerken en presenteren van gegevens. Voor het 
bewerken van de informatie wordt weer gebruik gemaakt van webformulieren met ondersteuning van 
master-detailschermen. 
 
De organisatie kan op deze manier snel en eenvoudig flexibele applicaties ontwikkelen en beschikbaar 
stellen. Indien een webformulier wordt gewijzigd en gepubliceerd is deze direct beschikbaar voor alle 
gebruikers van de applicatie. Per datatabel kan er worden gedefinieerd welke gebruikersgroepen deze 
informatie mogen bekijken en bewerken. 
De omgeving stelt u in staat diverse webapplicaties beschikbaar te stellen. Naast het beheren van 
basisgegevens (stamtabellen) kunt u ook geavanceerde applicaties ontwikkelen. In de afbeelding wordt er 
een eenvoudig CRM-applicatie getoond voor het beheren van klantgegevens. Maar u kunt ook denken aan: 
 

▪ Productinformatie, 

▪ Cliëntinformatie, 

▪ Personeelsinformatie, 

▪ Projectadministratie, 

▪ Facilitaire administratie, 

▪ Helpdeskapplicatie. 
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3.4 Rapportage 

Binnen BPMS is een rapportage omgeving beschikbaar waarmee rapportages per proces of over meerdere 
processen kunnen worden ontwikkeld. U kunt hierbij denken aan: 
 

▪ Gemiddelde doorlooptijden (bijv. bij afhandeling van klachten); 

▪ Het aantal klachten per jaar; 

▪ Het aantal klachten wat niet binnen de afgesproken tijd is afgehandeld; 

▪ Het aantal klachten per werkmaatschappij; 

▪ Het aantal calls bij een helpdesk. 
 
Rapportages kunnen in verschillende formaten worden gepresenteerd, waaronder XML, HTML, PDF of 
MS Word.  
 

 
 

3.5 Integratie met andere OpenIMS® producten 

3.5.1 Dossier-/Casemanagement 

U kunt vanuit het BPMS een dossier aanleggen in OpenIMS® DMS (maak dossier) om alle correspondentie 
en documentatie vast te leggen en te beheren.  
 

 
Daarnaast is het mogelijk om vanuit het BPMS met behulp van een assistent bijvoorbeeld documenten te 
genereren op basis van informatie die verzameld is tijdens het proces, bijvoorbeeld een bevestigingsbrief. 
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In het Document Management Systeem kunt u samen met uw medewerkers aan documenten werken, post / 
facturen registeren, afhandelen, et cetera. Voor meer informatie zie het whitepaper OpenIMS® Document 
Management Server. 

3.5.2 E-mailcorrespondentie 

Naast de mogelijkheid om informatie in de vorm van brieven of post te verwerken zal in de praktijk steeds 
vaker gebruik worden gemaakt van e-mail als communicatiemiddel tussen u en uw klanten/contactpersonen. 
U wilt deze stroom aan informatie dan ook bij het proces vastleggen. Door te werken met een unieke 
(referentie)code kunt u op basis van die nummers corresponderen en de onderlinge relatie borgen. Deze 
codes kunt u door het systeem laten genereren en in brieven/e-mails verwerken. 
 

De e-mailberichten die u verstuurt worden vervolgens vastgelegd in OpenIMS® EMS. Dit is een e-mailarchief 
waarin u alle e-mailberichten kunt archiveren en waarin ze, inclusief bijlagen, worden geïndexeerd zodat u 
deze snel en efficiënt kunt terugvinden met behulp van de zoekmachine. Kies voor de voorziening “E-mails” 
rechtsboven in het actiemenu, de referentiecode wordt ingevoerd en alle e-mails die aan dit nummer voldoen 
worden teruggevonden. 
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3.5.3 Content Management (internet / intranet) 

Een website kan bestaan uit een reeks van webpagina’s die u kunt onderhouden met OpenIMS® Content 
Management Server. Maar op het moment dat het gaat om gestructureerde (relationele) informatie die op 
een gestandaardiseerde manier moet worden ingevoerd en beschikbaar moet worden gesteld biedt het 
BPMS uitkomst. U kunt hierbij denken aan productinformatie (catalogus), foto’s en dergelijke. 
 

3.6 Integratie met andere applicaties (Enterprise Applicatie Integratie) 

OpenIMS® is een krachtig platform dat op basis van open standaarden met andere systemen kan 
communiceren. Dit betekent dat informatie uit andere systemen kan worden opgehaald en weggeschreven 
zoals: 
 

▪ Personeelsinformatie uit Beaufort; 

▪ Cliëntgegevens uit IJ, Care4; 

▪ Projectnummers uit Baan; 

▪ Artikelnummers uit SAP; 

▪ Bestel-/boekstuknummers uit Exact; 

▪ Database-informatie uit SQL, Oracle, e.d. 
 
Het BPMS kan ook als interface worden ingezet tussen de gebruiker en uw BackOffice applicaties. U kunt 
bijvoorbeeld op deze manier een gestandaardiseerde webbased gebruikersinterface aanbieden voor al uw 
applicaties die u via een webinterface wilt aanbieden. 

 
Middels de “Universele XML-datalaag” kunnen achterliggende BackOffice systemen worden ontsloten of het 
nu gaat om een relationele database of een mainframe-omgeving die via een SOAP-interface kan worden 
benaderd. OpenIMS® beschikt over de benodigde faciliteiten en ondersteunt de meest gangbare 
bedrijfsstandaarden als XML, SOAP, RSS en ODBC. 
 
 
Zie ook het whitepaper Technologie m.b.t. de mogelijkheden om met andere systemen te integreren.  
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4 VOORBEELD TOEPASSINGEN 

4.1 Product Data Management (PDM) 

Met Product Data Management kunt u de gegevens van producten centraal onderhouden en beheren.  
 
Hierdoor beschikken u, uw medewerkers 
en uw klanten altijd over de laatste versie 
van de productinformatie. 
Naast data kunt u binnen het OpenIMS® 
platform bijvoorbeeld ook de bij-
behorende productfolders beheren. 
 
Het BPMS kan worden ingezet voor het 
beheren van productinformatie. 
Een geautoriseerde medewerker kan via 
een webbrowser vanaf iedere locatie 
binnen uw organisatie de productin-
formatie bekijken en eventueel wijzigen.  
 
Dit kan dus ook een eenvoudige Bill of 
Materials zijn of wellicht de volledige 
specificatie van een digitale camera zoals 
in dit voorbeeld. In de afbeeldingen ziet u 
een BPMS formulier voor het onderhou-
den van digitale productinformatie en de 
weergave daarvan op de website (CMS).  
 
Naast de algemene productspecifieke 
kenmerken kunnen er dus ook diverse af-
beeldingen van het product worden 
vastgelegd.  
 
 
 
In de afbeelding hieronder wordt de productinformatie uit het BPMS op de website beschikbaar gesteld. 
Wijzigingen in het BPMS leiden direct tot aanpassingen op de website. 
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4.2 Klant/Cliënt Informatie Management (CRM) 

Indien u nog niet werkt met een centrale database met klantinformatie, of wellicht wilt u klantinformatie 
onderhouden die niet in uw huidige oplossing kunnen worden beheerd, dan kunt u het BPMS inzetten om 
deze informatie te beheren. U kunt hierbij denken aan eenvoudige middelen ter ondersteuning van 
bijvoorbeeld de postregistratie of het vastleggen van leads en gespreksverslagen. 
 
Dergelijke webapplicaties kunnen op basis van OpenIMS® BPMS zeer snel samen met uw organisatie op 
maat worden ingericht.  
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4.3 Dossier-/Case-/Projectmanagement 

U kunt naast de data rond een project of dossier ook de fase 
waarin een dossier of case zich bevindt via het BMPS 
inzichtelijk maken.  
 
U kunt dan alle projectonderdelen in het BPMS vastleggen en 
krijgt op deze manier met één druk op de knop direct een 
inzichtelijk overzicht. 
 
Hiernaast een voorbeeld waarin een aantal zaakdossiers 
wordt getoond en de diverse stadia waarin een dergelijk 
dossier zich kan bevinden. Vanuit een dergelijk proces kunt u 
direct naar het dossier gaan om daar de documenten binnen 
het dossier te bekijken. 
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4.4 Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) 

Binnen de Jeugdzorg wordt op dit moment erg hard gewerkt om alle bedrijfsprocessen op elkaar te laten 
aansluiten om zo te voldoen aan diverse eisen die door de overheid worden opgelegd (HKZ). Dit vergt een 
flexibel systeem om o.a. snel op veranderde (wettelijke) eisen in te spelen. 
 
In de onderstaande afbeelding wordt een formulier getoond waarbinnen gespreksverslagen en 
behandelplannen (DBC’s) worden vastgelegd voor een specifieke cliënt. Op basis van de informatie kunnen 
rapportages worden gegenereerd en kan de actuele versie van een zogenaamd zorgplan direct worden 
uitgedraaid. Binnen deze BPMS-applicatie worden alle actuele gegevens en verslagen verzameld. 
 

 
Het BPMS wordt bij meerdere zorginstellingen met succes ingezet in de vorm van een zorgmodule waarbij u 
moet denken aan faciliteiten voor het registeren en onderhouden van cliëntgegevens, groepsgegevens, dag-
/weekrapportages, werkaantekeningen, trajecten, diagnostisch beeld, moduleplannen, onderwijs, 
behandelingen, behandelplannen en evaluaties. Op basis van de informatie kunnen diverse rapporten 
worden gemaakt zodat medewerkers met een druk op de knop over bijvoorbeeld een actueel behandelplan 
beschikken conform de afspraken en documenten van de MO-groep. 
 
Daarnaast is het binnen dit type applicatie ook belangrijk om een goede beveiliging op recordniveau te 
implementeren zodat alleen de juiste geautoriseerde medewerkers de cliëntinformatie kunnen inzien. 
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4.5 E-loket/Klachtenmanagement 

Een elektronisch loket kan op meerdere manieren worden ingericht. Een eenvoudige vorm is bepaalde 
formulieren/documenten in de vorm van PDF via een website beschikbaar te stellen die vervolgens kunnen 
worden gedownload. 
Geavanceerder is deze formulieren in de vorm van elektronische formulieren aan te bieden. U kunt hierbij 
bijvoorbeeld denken aan het aanvragen van een kapvergunning, verlofdagen of aanmelden van een klacht. 
Door gebruik te maken van OpenIMS® kunt u dit soort functionaliteit op eenvoudige wijze introduceren en de 
aanvrager tevens de status van zijn aanvraag continue elektronisch terugkoppelen. 
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4.6 Ondersteuning P&O formulierstromen 

Binnen de P&O-afdeling worden over het algemeen veel verschillende soorten papieren formulieren en 
documenten (handboeken, protocollen) gemaakt, verspreid en verwerkt. Het verwerken van een dergelijk 
document kost over het algemeen behoorlijk wat arbeidstijd. Met behulp van OpenIMS® BPMS kunnen deze 
formulieren en documenten digitaal worden verwerkt waardoor de verwerking veel sneller kan verlopen. U 
kunt hierbij denken aan:  
 

▪ Aanvragen studiefaciliteiten; 

▪ Doorgeven verhuisberichten; 

▪ Ziekteverzuim. 
 

 
In dit soort trajecten wordt naast de registratie van gegevens ook vaak gewerkt met diverse correspondentie 
per brief, zoals bevestigingen. De gegevens die in het BPMS zijn vastgelegd kunnen dan ook weer 
dynamisch aan een brief in het DMS worden gekoppeld.  
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