
DIGITAAL ORGANISATIE 
DOSSIER

Nieuwe Medewerker aanmaken

Nieuw Afd./Mdw.dossier aanmaken

Voor iedere medewerker en/of klant maakt u een medewerker-/klantdossier 

aan. Documenten kunt u vanuit uw OrganisatieDossier eenvoudig toevoegen 

aan het medewerker-/klantdossier. U geeft hiermee uw medewerkers en/of 

klanten een platform waarbij ook zij hun eigen documenten digitaal en veilig 

kunnen beheren.



Nieuwe Medewerker aanmaken

Kies in het Menu voor Medewerker

Klik op Nieuwe maken



Vul de gegevens
zo compleet mogelijk in

Hier kan het dossier op Inactief worden gezet

Inschrijver aanvinken  
- recht voor aanmaken van 

Mdw./Klant dossier

Mailadres 

Selecteer Organisatie

Klik na het invullen van het formulier op Nieuw



Klik nu achter de naam op Wijzigen

Selecteer de juiste Categorie

Kies voor opslaan

Nieuwe medewerker is aangemaakt!!



Nieuw Afd./Mdw.dossier aanmaken

Kies in het Menu voor Afd./Mdw.dossier

Klik op Nieuwe maken



Vul de gegevens 
zo compleet mogelijk in

Klik na het invullen van het formulier op Nieuw

Mailadres 

Hier kan het dossier op Inactief worden gezet

Selecteer Organisatie

Vul naam in



Klik achter de naam op Wijzigen

Selecteer de juiste Categorie

Kies voor opslaan

Nieuw Afd./Mdw.dossier is aangemaakt



Inrichten van het Medewerker/Klant Dossier

Klik op Details 

Open het formulier Persoonlijke gegevens



Hier kan de keuze gemaakt worden tussen 
een Medewerker dossier of Klantdossier
door deze te selecteren

Vul de gegevens 
zo compleet 
mogelijk in

Kies na het invullen van het 
formulier voor Opslaan

Formulieren worden aangemaakt
Klik op OK



Tabs worden automatische 
zichtbaar in het dossier



Open het formulier:
Mijn Dossier Beschikbaarheid Module

Hier kan men het dossier naar eigen keuze inrichten; 
- Blauw - formulier zichtbaar in dossier
- Grijs - formulier niet zichtbaar in dossier

Kies voor Opslaan



Voor een Medewerker dossier zet 
onderstaande formulieren op zichtbaar

Voor een Klant dossier zet 
onderstaande formulieren op zichtbaar



Open het formulier:
Mijn Communicatie gegevens

Bij Mijn communicatie gegevens kunnen 
de personen weergegeven worden waar 
door middel van een beveiligde en 
versleutelde link een eenmalige toegang 
kan worden toegestuurd

Kies na het invullen van het 
formulier voor Opslaan



Heeft u de eenmalige link verstuurd dan 
ontvangt de ontvanger een mailbericht 
Door op “Open Formulier” te klikken 
opent het document zich

Klik op Eenmalige toegang  
om een beveiligde en 
versleutelde link toe te 
sturen

- Vul mailadres in (maak keuze/of anders)

- Geef een toelichting
- Verstuur Link



De verzender ontvangt een mail retour 
dat het document is ingezien 



De verzender ontvangt een mail als er een nieuw 
bestand geüpload is 



Nieuw Afd./Mdw.dossier is aangemaakt



Ga nu naar het Organisatie Dashboard dossier

- Klik op de Tab: Bedrijfsgevens en Communicatie
- Open het formulier Bedrijfsgegevens en Communicatie



Dossier is toegevoegd aan de lijst Medewerker / Klantgegevens

Kies nu voor Opslaan


