Innovatie voor flexbranche:
papiervrij werken met IntraOffice

Digitalisering van documentstromen verbetert uw dienstverlening,
verlaagt de kosten én spaart het milieu
Innovatie staat altijd voor nieuwe oplossingen die leven en werk gemakkelijker en goedkoper maken.
Oplossingen waardoor tijdrovende en foutgevoelige handelingen tot het verleden behoren. En die u de rust
en ruimte geven uw tijd en energie optimaal te gebruiken. Dankzij IntraOffice is echte innovatie nu ook
beschikbaar voor organisaties in de flexmarkt. U handelt het hele proces van klantcontact tot het plaatsen
van kandidaten 100% papiervrij en zorgeloos af. En u bespaart ruim 60% op uw operationele kosten.
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IntraOffice: van papierintensief naar papiervrij
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IntraOffice in de praktijk
Met vrijheid, flexibiliteit en volledigheid levert IntraOffice u indrukwekkende voordelen. Met IntraOffice kunt u snel en eenvoudig
aan de slag met uw plaatsingsdocumenten, precies zoals u dat gewend bent. U klikt op de knop ‘digitaal verwerken’ en IntraOffice
neemt het proces vervolgens automatisch en, dankzij sterke authenticatie, veilig van u over.
Sterke authenticatie betekent dat IntraOffice op drie manieren toetst of de persoon die ondertekent de juiste persoon is: via
e-mail, het mobiele telefoonnummer en de TAN-code. IntraOffice voert deze authenticatie achter de schermen uit. Uw klant
of kandidaat ontvangt via e-mail een bericht dat het document beschikbaar is. Met een muisklik arriveert men in het beveiligde
‘tekenportaal’ van IntraOffice. Nog een klik op de knop ‘ ondertekenen’ leidt tot een sms-bericht met een unieke TAN-code.
Het invullen van deze TAN-code in het tekenportaal staat juridisch gelijk aan het zetten van een schriftelijke handtekening. IntraOffice voegt uw eigen handtekening automatisch toe, stuurt een bevestiging naar alle partijen en
archiveert het document. Een proces dat voorheen vele dagen in beslag nam, is nu binnen enkele minuten geregeld.
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IntraOffice staat voor vrijheid

IntraOffice als dienst
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