
JOIN Samenwerken

Je ontvangt per mail een link, 

waarmee je kan beginnen

met samenwerken.

Gebruiker

Ontdek op het dashboard

welke samenwerkingen

voor jou klaarstaan.

Taak

Log eenvoudig in op 

JOIN Samenwerken en maak 

jouw account compleet.

Log in

Lees, bewerk en geef feedback 

op de gedeelde documenten.

Werk samen

Blijf betrokken dankzij 

notificaties van alle samen- 

werkingen waaraan jij 

deelneemt.

Notificaties

Stel vragen, overleg

en blijf betrokken.

Communiceer

Zet een samenwerking 

op, direct vanuit het 

zaaksysteem.

Initieer

Nodig iedereen uit waarmee

jij wilt samenwerken.

Werk samen

Kies de bestanden die 

jij wilt delen in deze 

samenwerking.

Bestanden

Ken rechten toe aan iedere

gebruiker en elk document.

Rechten

Je bent klaar om samen 

te werken met in- én 

externe partijen.

Aan de slag!

Schrijf een bericht dat 

meegestuurd wordt met 

de uitnodiging.

Bericht

Samen in één 
veilige omgeving

Platform voor 
georganiseerd 
samenwerken

Met zowel interne 
als externe partijen 

Door de koppeling met 
ons zaaksysteem kan je 
bestanden eenvoudig 
delen en terughalen.

Zaaksysteem

Je logt in met je vertrouwde 
inloggegevens. De drempel 

om aan de slag te gaan, 
is dus minimaal.

Eén keer inloggen

Volledige logging en audit
op de documenten in het 

samenwerkproces.

Audittrail

Ontwikkeld volgens 
moderne uitgangspunten; 

toegankelijk en veilig.

Innovatief

We loodsen de gebruiker 
stap-voor-stap door het 

proces, waardoor er niks 
fout kan gaan.

Iedereen kan ‘t!

Bewerk, lees en geef feedback 

op gedeelde documenten.

Werk samen
Hulp nodig bij het opstellen van een 

tekst? Overleg en stel vragen, zonder 

het platform te verlaten.

Communiceer

Werk efficiënt en veilig
samen aan documenten

JOIN 
Samenwerken

Voordelen van JOIN Samenwerken

JOIN Samenwerken - doe je mee?

Ga verder dan Sharepoint, OneDrive en Samenwerkruimten.nl

Samenwerken én de regie behouden
Feedback en overleg, duidelijk gestructureerd. Zo kan het dus ook!

JOIN Samenwerken

Zo start je met
samenwerken

Zo neem je deel aan
een samenwerking

Wil je JOIN Samenwerken in de praktijk zien?
Meld je dan nu aan voor het webinar op 1 september!

Kijk op www.decos.com/samenwerken

 


