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Herkent u dit als gebruiker van CiVision Samenlevingszaken?
♦ U genereert brieven voor een (groot) aantal klanten door een Word document samen te voegen met
gegevens in een Excel spreadsheet. In CiVision Samenlevingszaken zijn bij die klanten de brieven helaas
niet zichtbaar.
♦ U wilt voor een aantal personen een verstrekking doen in het kader van minimabeleid. Voor al deze
personen moet een minimadossier worden aangemaakt.
♦ U wilt een steekproef uitvoeren bij een aantal klanten, bijvoorbeeld ter controle van verstrekte PGB’s.
Voor alle klanten moet apart een proces worden gecreëerd.
Is één of meer van bovenstaande punten voor u herkenbaar? Wellicht dat bulkverwerking in CiVision
Samenlevingszaken voor u uitkomst biedt. CSamBulk kan u daarbij helpen.

Wat is CSamBulk?
In CiVision Samenlevingszaken is functionaliteit voor bulkverwerking aanwezig. Deze functionaliteit is
echter moeilijk toegankelijk en het vergt een aanzienlijke tijdsinvestering om de mogelijkheden (en
beperkingen) te doorgronden.
CSamBulk helpt een ‘vliegende start’ te maken met bulkverwerking. Het bestaat uit een verzameling van
gemeentelijke rules die de mogelijkheden van bulkverwerking snel inzichtelijk maakt. Het bevat een
voorbeeld om per persoon een uitkeringsdossier aan te maken in het kader van minimabeleid, een proces te
creëren en een document te genereren. Ook is het mogelijk om binnen bepaalde kaders een flexibele
rapportage in tekstformaat samen te stellen.
CSamBulk is geen kant-en-klaar product. Dit kan ook niet, omdat de functionaliteit voor bulkverwerking is
gebaseerd op gemeentelijke rules. De functionaliteit is dus in grote mate flexibel, waardoor uitstekend kan
worden ingespeeld op gemeentespecifieke situaties.

Voor wie is CSamBulk bedoeld?
Omdat de functionaliteit voor bulkverwerking is gestoeld op gemeentelijke rules, is CSamBulk primair
bedoeld voor gemeenten met toegang tot de gemeentelijke rulebase. Eén of meerdere medewerk(st)ers
hebben dus minimaal de basisopleiding gemeentelijke rulebase gevolgd en hebben ervaring met het
onderhouden van gemeentelijke rules.
Vanzelfsprekend is (ook) voor gemeenten, die geen toegang hebben tot de gemeentelijke rulebase,
aanvullende dienstverlening bespreekbaar.

Wilt u meer weten?
Hebt u interesse, of behoefte aan aanvullende informatie? Stuur dan een e-mail naar jaco@kooijmania.nl.
Ik informeer u graag nader.
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