
Dagmappen 
Onderweg alle stukken

digitaal bij de hand



Wat is het?

In een dagmap worden alle documenten 
geplaatst die iemand nodig heeft tijdens de 
verschillende afspraken gedurende de dag. 
De dagmap is dus voor alle overlegjes waar 
geen formele agenda nodig is, maar waar 
iemand wél allerlei documenten bij de hand 
moet hebben. Aantekeningen die de gebruiker 
gedurende de dag op de documenten maakt,  
kan hij direct delen met het secretariaat.

Wat zijn de voordelen?

De dagmap-uitbreiding op OurMeeting biedt 
handige functionaliteit:

⊲ De uitbreiding voorkomt gesleep met 
papieren mappen. 

⊲ De gebruiker hoeft achteraf geen aan-
tekeningen van papier uit te werken. 
Hij kan acties meteen in gang (laten) zetten. 
Daardoor kan opvolging van afspraken 
razendsnel op gang komen en stijgt de 
kwaliteit van opvolging. 

⊲ Terwijl de gebruiker onderweg is van de  
ene naar de andere afspraak, kunnen nog  
de allernieuwste versies van documenten 
in de dagmap worden geplaatst, zonder  
dat eerder gemaakte aantekeningen 
verloren gaan.

⊲ Bij terugkerende afspraken zoals 
voortgangsbesprekingen in projecten, gaan 
eerder gemaakte aantekeningen eenvoudig 
mee naar de volgende bespreking.

Voor wie?

Deze functionaliteit is bij uitstek geschikt voor 
bestuurders die veel afspraken op een dag en 
weinig ‘bureautijd’ hebben. Maar denk ook aan 
inspecteurs die op veel verschillende locaties 
op dossiers aantekeningen moeten kunnen 
maken. Of managers die veel contracten 
achter elkaar moeten bespreken. 

Hoe werkt het?

Het secretariaat vult de dagmap (dat kan direct 
vanuit outlook) voor de gebruiker. Alle stukken 
voor de verschillende overleggen worden 
daarin geplaatst en zijn via de app direct 
beschikbaar. Een map kan afspraken per dag, 
week of maand bevatten.

Aantekeningen op de documenten in de 
dagmap deelt de gebruiker direct met het 
secretariaat zodat die er meteen mee aan de 
slag kan.

Wat zijn de kosten?

Deze optie is alleen beschikbaar voor 
organisaties die al gebruik maken van 
OurMeeting als vergaderoplossing. 

De kosten bedragen € 45,- per maand, 
ongeacht het aantal gebruikers.

Hoe kan ik 
er gebruik van 

maken?

Neem contact op met de helpdesk ⊲ 088 - 374 71 37

of stuur een melding via www.ourmeeting.nl/uitbreidingen/ 


