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Minder
administratie, 
meer blauw
op straat

Veiligheid en preventie scoren hoog op elk politiek verlanglijstje. 
Maar hoe krijg je meer agenten op straat als ze gemiddeld tot 
25% van hun tijd moeten besteden aan administratieve taken? 

De oplossing voor elektronische archivering en workflow 
van Ricoh is daarop het krachtige antwoord: Archipol. Een 
oplossing die naadloos aansluit bij ISLP en die toelaat om 
binnenkomende documenten in te scannen en digitaal 
te archiveren. Bovendien wordt de status van elk dossier 
automatisch opgevolgd.
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Met een korpsbreed document management systeem 

worden al uw documenten elektronisch toegankelijk 

gemaakt aan het begin van hun levenscyclus, om ze 

vervolgens digitaal te verspreiden en ze uiteindelijk 

te archiveren in een elektronisch archief. Vanaf de 

verschillende pc’s in het politiekantoor, maar ook vanaf 

andere locaties, zijn pv’s, omzendbrieven, dienstnota’s, 

parketnota’s, briefwisseling, e-mails, maar ook foto’s snel 

terug te vinden en onmiddellijk toegankelijk. 

De arbeidsintensieve en tijdrovende afhandeling 

van processen-verbaal wordt op die manier sterk 

vereenvoudigd: het pv van een verkeersongeval is 

bijvoorbeeld onmiddellijk terug te vinden samen met alle 

bijhorende foto’s en andere bijlagen. En op elk moment 

is het mogelijk om andere bestanden toe te voegen.
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Een digitaal dossier is niet alleen veel overzichtelijker 

dan een papieren dossier, maar is daarnaast ook 

toegankelijk voor elke geautoriseerde gebruiker. 

Niemand hoeft nog te wachten tot het dossier terug 

is op de plaats waar het bewaard wordt. De agenten 

kunnen gelijktijdig het dossier opvragen. Met de snelle 

zoekfunctie voor zoeken op willekeurige tekst of via 

navigatie doorheen de mappen vindt u documenten 

terug zonder de toepassing te verlaten.

In combinatie met workflow management houdt het 

systeem ook de vervolgstappen voor u bij. Zo weet u 

precies welk dossier in behandeling is en welke acties 

nog dienen ondernomen te worden, zonder dat manueel 

statussen dienen aangepast te worden. 

Ook al werden de werkprocessen van de federale 
en de lokale politie sinds de introductie van de 
‘Mammoetwet’ in 2001 grondig gerationaliseerd, 
toch is de administratieve verwerking in de politie-
zones er niet eenvoudiger op geworden. Agenten 
zijn vooral veel tijd kwijt met het terugzoeken van 
documenten. Logisch ook, want de informatie is 
verspreid over vuistdikke ordners, e-mailboxen en 
digitale mappen op het netwerk.
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Taken en documenten worden simpelweg met één druk 

op de knop toegewezen en doorgestuurd. De verwerking 

van binnenkomende documenten verliep nog nooit zo 

snel!

Bovendien raken dossiers niet meer zoek en staan de 

meest performante beveiligingstechnologieën garant voor 

een optimale beveiliging van de gegevens. 

Gecertificeerd voor ISLP

De Ricoh-oplossing werd als eerste in haar soort 

gecertificeerd voor de implementatie binnen het ISLP-

informaticasysteem van de politie. Geen enkele andere 

archiveringssoftware is dan ook zo perfect afgestemd 

op alle huidige en toekomstige behoeften van de 

politiezones: een open standaard en een duurzaam kader 

(PDF) voor het opslaan van documenten, geavanceerde 

zoekfuncties die heel eenvoudig in gebruik zijn, veilige 

en volledige toegang tot de informatie en een modulaire 

opbouw.

De voordelen 
voor uw politiekorps

• Tijdwinst: alle informatie is centraal en per 

   dossier beschikbaar; snelle opzoekmogelijkheden 

   via indexvelden of op woorden in de tekst; geen 

   fysieke verplaatsing meer naar het archief; geen 

   verkeerd of dubbel geklasseerde dossiers meer

• Kostenbesparing: sterk verminderd 

   papierverbruik, minder archiefruimte, minder 

   opslagkosten

• Doorgedreven beveiliging: toegang tot de  

   documenten d.m.v. autorisatie en toegangscode

• Naadloze integratie met ISLP

• Rapportagetools en sterke back-uptools

• Modulair pakket dat op maat 

   geïmplementeerd wordt

Bijkomende modules

BI Dashboard

De BI dashboardextensie biedt u de mogelijkheid de 

meest relevante data van uw ISLP-systeem naar voren te 

brengen. Deze GIF-tool (Geografisch Informatie Systeem) 

onderzoekt en creëert rapporten die overtredingen 

volgens hun geografische localisatie en Archipol-dossier 

rangschikken. Dankzij deze analyses en rapporteringen kan 

het politiekorps op een optimale wijze ingezet worden.

MFP Connector

Deze tool maakt het mogelijk uw Archipol-systeem op 

een multifunctionele printer van Ricoh aan te sluiten. Dit is 

uniek op de markt. Scan en print beveiligde documenten 

rechtstreeks vanuit Archipol door het overeenstemmende 

dossier te selecteren op het scherm van uw Ricoh MFP. 

HR Module

Dankzij de HR-module kunnen alle HR-documenten 

gearchiveerd worden volgens een automatisch (door 

de overheid) gecreëerde structuur, in functie van de 

politiezone en de medewerker. Dit bespaart tijd en 

verhoogt efficiëntie.

*
 Koninklijk besluit over de juridische positie van het personeel 

van de politiediensten (Mammoet of PJ Pol).
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Waarom Ricoh?

Ricoh is de aangewezen partner voor het optimaliseren van uw documentenstromen, digitaal én op papier. Onze 
jarenlange ervaring zetten we voor de volle 100% in om uw productiviteit te verhogen en uw kosten te verlagen. Onze 
automatiseringsoplossingen zijn het resultaat van een jarenlange samenwerking met politie en justitie. Ze zijn erop 
gericht uw werking en dienstverlening te versnellen en te professionaliseren. Met als resultaat: minder administratie, 
meer blauw op straat.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Ricoh.


