
Exxellence Suite

Inhoud Release 5.1 & 5.2



ZaakSysteem
Implementatie ZTC 2.0 (release door KING Q1/2013)

• Diverse aanpassingen in het gebruikte ZTC-model conform KING ZTC 2.0 specificatie.
• Vereenvoudiging van de eigenschappen en eigenschap groepen
• Introductie van eigenschap- en eigenschapgroep sjablonen voor vereenvoudigd hergebruik.
• Optioneel kunnen opnemen van vragen bij eigenschappen
• Controlevragen uitbreiding: naast de vraag ook de naam opnemen

Versiebeheer
• Versiebeheer op zaaktypes
• Versiebeheer op eigenschappen / eigenschap groepen gekoppeld aan het versiebeheer van

het zaaktype
• Eigenschap en eigenschapgroep sjablonen worden los geversioneerd.

Release versie 5.1 (april 2014)



ZaakSysteem

Introductie referentie zaaktypes
• Toevoegen van de mogelijkheid om een zaaktype naar een referentie zaaktype te laten

verwijzen.
• Van het referentie zaaktype worden andere zaaktypes afgeleid, waaraan andere instellingen

kunnen hangen (naam, behandelaar, afdeling, SLA-tijden).
• Er kan in de behandeling worden gewisseld tussen zaaktypes die een referentie zaaktype

delen, op elk moment.

Release versie 5.1 (april 2014)



ZaakSysteem

Documentbewerking
• Mogelijkheid om nieuwe versies van documenten in het KlantContactSysteem te creëren

middels een check-out / check-in faciliteit.

Samengestelde documenten
• Behandeling van samengestelde documenten in het KCS en Digitale Postkamer.
• Een DOCUMENT waarbinnen twee of meer ENKELVOUDIGe DOCUMENTen onderscheiden

worden die vanwege gezamenlijke vervaardiging en/of ontvangst en/of vanwege aard en/of
omvang als één geheel beschouwd moeten worden dan wel behandeld worden.”

Release versie 5.1 (april 2014)



ZaakSysteem
Uitbreiding Autorisatiemodel / rechten + rollen

• Gebruikers krijgen één rol toegewezen die, per zaaktype, bepaalt welke operaties de
gebruiker mag uitvoeren op zaken van een bepaald type en de bijbehorende documenten.

• Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van de in het RGBZ beschikbare
“vertrouwelijkheidsaanduiding” voor het fijnmaziger maken van het autorisatiemodel.

• Basisrecht én vertrouwelijkheidsaanduiding bepalen autorisatie

Release versie 5.1 (april 2014)



ZaakSysteem

Exxellence Postkamer
• Gestandaardiseerd meta-model voor scanvoorzieningen rekening houdende met het

bestaande StUF-Zaken model van het Exxellence ZaakSysteem
• Gebaseerd op (5.0) KCS postregistratiescherm; uitgebreid met:

o Presentatie metadata & mogelijkheid om metadata te kunnen muteren (originele
metadata blijft behouden, kopie daarvan kan onbeperkt bewerkt worden)

o Zaakcreatie
o Documenten verwijderen
o Routering middels toekenning, zodat het document zichtbaar wordt in de werkvoorraad

van de betreffende medewerker.
o Document toevoegen aan een bestaande zaak, al dan niet inclusief routering.

Release versie 5.1 (april 2014)



ManagementRapportages

• Principe : één statistiekendatabase met registratie vanuit verschillende componenten/kanalen en
ontsluiting via één Cognos-oplossing.

• Uitbreiding statistiek functies voor de volgende componenten:
• Exxellence DigitaalLoket
• Exxellence Producten en Diensten Catalogus
• Exxellence eFormulieren

Release versie 5.1 (april 2014)



Verkort MOR formulier & KCS Mobiel

• Nieuw (verkort) formulier t.b.v. KCS voor het indienen van een Melding Openbare Ruimte

• Aanpassingen aan het KCS Mobiel
• Overnemen van vervolgstatussen op basis van zaaktype configuratie
• Mogelijkheid om meldingscategorie te wijzen
• Geschikt voor IOS-7 (praktijk-ervaring iPhone-5)
• Zaaktype autorisatie
• Uitbreiding functies werkvoorraad

Release versie 5.1 (april 2014)



Release 5.2

Release versie 5.2 (Q4 2014)



Vernieuwde aansluiting op Lopende Zaken MijnOverheid.nl
• Koppeling om (beperkte) zaak- en statusinformatie te synchroniseren met MijnOverheid.nl
• Vervanger van de eerste versie die gebruik gemaakt emailverkeer
• Configuratie op zaaktype niveau
• Optionele component : Exxellence Digikoppeling

Aansluiting ZaakSysteem op de BerichtenBox van MijnOverheid
• Koppeling om documenten uit het ZaakSysteem te versturen naar de BerichtenBox van

MijnOverheid.nl
• Configuratie op zaaktype en documenttype niveau
• Optionele component : Exxellence Digikoppeling

Release versie 5.2 (Q4 2014)



Levering operaties Zaak Document Services (KING Standaard)
• Volledige ondersteuning StUF Zaak- en StUF Documentservices
• Oplossing getest (compliancy) tegen het StUF Testplatform van KING

Technische migratie naar eHerkenning 1.7
• Voldoen aan de laatste versie van eHerkenning
• Uitbreiding van autorisatieniveau’s t.o.v. eerdere versie

Uitbreidingen zakenmagazijn t.b.v. ZTC 2.0 en RGBZ
• Technische aanpassingen in datamodel en berichten om compliancy ZTC2.0 en RGBZ in lijn te

houden.

Release versie 5.2 (Q4 2014)



Webrichtlijnen compliancy
• Voldoen aan de eis Webrichtlijnen versie 2 niveau AA
• Van invloed op Digitaal Loket, eCreator, eFormulieren, KennisBank, PDC

Aansluiting op het HandelsRegister  en prefill in eFormulieren
• Gebruik van bevragingsservice HandelsRegister die het mogelijk maakt om bedrijfsgegevens te

gebruiken voor het voorinvullen in de eFormulieren (Digitaal Loket en KCS)
• Gebruik van KING standaard voor het prefillen van eFormulieren
• Optionele component : Exxellence Digikoppeling

Release versie 5.2 (Q4 2014)



Ontwikkeling Gemma eFormulieren versie 1.5
• Voldoen aan de meest actuele versie (1.5) van de standaard formulierenset van KING.

Exxellence formulieren uit voorgaande releases omzetten naar
eCreator
• Alle bestaande Exxellence formulieren (inclusief die met backoffice koppeling) technisch omzetten

naar het eCreator platform
• Voordeel bij toekomstige updates (snelheid)
• Voordeel voor het uitvoeren van wijzigingen door klanten.

Release versie 5.2 (Q4 2014)



Bedankt voor uw aandacht


