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meer informatie

SYVAS vervangt Web-ELAN
EEN DUIDELIJK OVERZICHT VOOR U, ALS GEBRUIKER

Op 1 juli 2021 is het Notariaat geïnformeerd door het Kadaster over SYVAS, vervanging 
van Web-ELAN. Om het Notariaat op weg te helpen hebben wij hieronder een 
overzicht gemaakt van de voorwaarden die het Kadaster stelt om gebruik te kunnen 
maken van SYVAS.   

Een van de eisen van SYVAS is dat er geen afbeeldingen staan in de stukken die 
toegestuurd worden naar het Kadaster. Daarom moet gebruik gemaakt worden van 
een OCR-scanner voor het scannen van de documenten. OCR-scanner betekent 
Optical Character Recognition, wat het mogelijk maakt om scans om te zetten in tekst 
in plaats van afbeeldingen. Hierdoor kan het Kadaster de inhoud van de stukken 
controleren op aanwezigheid van persoonsgegevens zoals BSN. Deze mogen namelijk 
niet in bijlagen vermeld staan. Het Kadaster stelt ook eisen aan de versie van de aan te 
leveren PDF-bestanden.

Wij bieden hiervoor twee oplossingen aan:
1)  Scan extension OCR  kit.

Deze zal op de printer geïnstalleerd worden. Qua gebruik zal er niets veranderen.
2) Follow-me printen inclusief OCR.

Naast OCR een volledig beveiligde manier van printen inclusief OCR functionaliteit.
Ideaal voor als er meerdere printers staan of er meerdere  locaties zijn.. 

Doorzoekbaar en bewerkbaar dankzij OCR 

OCR Scanner

• Eenvoudige en intuïtieve bediening gewoon vanaf uw printer.
• Uiterst betrouwbare tekstherkenning 
• Herkent en formatteert automatisch cursieve en onderstreepte tekst 
• Snel opzoeken van bestanden (full-text/zoeken op inhoud)

De voordelen op een rij:

Neem contact met ons op voor meer informatie:

050 577 5719



Voor kantoren die werken met meerdere printers en/of vestigingen dient 
per printer de OCR functionaliteit (Scan extension kit) aangeschaft te worden. 
In dat geval is de follow-me oplossing MyQ de perfecte oplossing. 

Met deze optionele functie voegt u eenvoudig OCR-functionaliteit toe aan
uw printer/multifunctional. Gescande afbeeldingen van tekst worden omgezet in

voor de computer leesbare tekst.
Deze extra functionaliteit is met name bedoeld voor kantoren die over

het algemeen geen omvangrijke scanopdrachten hebben, waarbij
documenten gescand en doorzoekbaar gemaakt moeten worden.

Tijdens het scan- en OCR-proces is de machine namelijk niet beschikbaar
voor het printen, kopiëren of scannen van andere documenten.

Voor grotere scanopdrachten en hoge volumes adviseren we te kiezen
voor de follow-me oplossing MyQ  waarbij tegelijkertijd al uw 

documenten beveiligd zijn tijdens het printen.

Scan Extension OCR kit

NO-NONSENSE

u



“BEVEILIG EN BEHEER  UW
DOCUMENTENSTROOM
MET MyQ.

Beveiligd printen, data encryptie 
(beveiliging) en Print&Follow 
functionaliteiten verzekeren u ervan dat de 
toegang tot documenten en het printen 
ervan alleen mogelijk is door bevoegde 
personen.

MyQ onthoudt uw meest gebruikte 
instellingen en biedt deze aan zodra u inlogt 
op de printer

Met MyQ, beschermt u uw vertrouwelijke 
gegevens en houdt u controle over uw 
printkosten. Bovendien verlaagt u de totale 
document outputkosten. Dankzij de Print & 
Follow functionaliteit, worden alle opdrachten 
op de server vastgehouden en kunnen ze op de 
machine van uw keuze veilig worden 
afgedrukt. 
Daarnaast biedt MyQ uw kantoor de 
mogelijkheid om ongebruikelijk printgedrag 
of printvolume te detecteren en hierop beleid 
te voeren.

meer informatie



PERFECTE WORKFLOW

Printen, kopiëren en scannen begint pas
nadat de gebruiker is ingelogd op de machine.
Authenticatie kan plaatsvinden door middel van verschil-
lende methoden die aansluiten op uw veiligheidseisen.

AUTHENTICATIE

De beveiliging

01

Beveiligd printen, data encryptie en Print&FollowTM functionaliteiten 
verzekeren u ervan dat de
toegang tot documenten en het printen ervan alleen mogelijk is door 
bevoegde personen.

BEVEILIGING

02

MyQ biedt uw organisatie de mogelijkheid om ongebruikelijk 
printgedrag of printvolume te detecteren en hierop beleid te voeren.

EFFICIËNT

03

Met Secure & Easy Scan kunt u met een klik handelingen verrichten die 
eenvoudig te beheren en te gebruiken zijn.

EENVOUD  

04

VOOR UW KANTOOR



*Dual scanner
De dual scanner scant een dubbelzijdig bedrukt document in 1 doorgang. Dat betekent dat het papier niet wordt 
omgedraaid in de scanner. Hierdoor bereikt u een veel hogere betrouwbaarheid, meer snelheid en daardoor meer 
efficiëntie in huis.

*7 vak mailbox
Uw documenten uitgeprint en meteen gescheiden van elkaar? Met de mailbox aan uw printer kiest u voor gescheiden 
printen waarbij iedere medewerker naar zijn/haar eigen uitvoerbakje print. Als u alle documenten ook wil beveiligen 
dan is dit eenvoudig te combineren met onze follow-me printoplossing MyQ. 

*Beveiliging
Iedere TASKalfa multifunctional is uitgerust met diverse beveiligingsfuncties. Dit zorgt er o.a. voor dat al uw data op de 
harde schijf  beveiligd is, waardoor uw data niet door derden uitgelezen kan worden, een veilig gevoel.

Beheer
uw documenten

Ontworpen voor een veeleisende werkomgeving en een steeds veranderende manier van 
werken. De gebruiksvriendelijke, veilige en productieve TASKalfa serie is voorzien van een 10,1 
inch touchscreen. Daarmee krijgt u eenvoudig toegang tot alle functies. Deze modellen zijn 
uitgerust met diverse beveiligingsfuncties Binnen het notariaat worden vooral de dual scanner*  , de 
7 vak mailbox*  en de uitgebreide beveiliging* op prijs gesteld. 

Waar draait TASKalfa om? Het antwoord ligt in de term zelf. 
De combinatie van de woorden 'TASK (taak)' en 'alfa' (eerste) drukt uit dat 
elke individuele taak altijd met de hoogste prioriteit en in de beste kwaliteit 
wordt uitgevoerd.



PERFECTE WORKFLOW

NOTARISKANTOOR HEEFT PAPIEREN NOG MEER OP ORDE DANKZIJ PUNTNL GROEP
Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen regelt printverkeer efficiënt met MyQ 

Jager Bokdam De Visser Netwerk Notarissen, kortweg JBV Notarissen, is een allround 
notariskantoor. De 20 medewerkers werken in een statig pand in Soest, en bedienen zakelijke en 
particuliere klanten op het gebied van onroerend goed, familierecht, erfrecht en 
ondernemingsrecht. JBV is onderdeel van Netwerk Notarissen, de grootste notariële community 
van Nederland, die de aangesloten kantoren voorziet van kennis, informatie, faciliteiten en een 
uitgebreid netwerk. 
Verdeeld over twee etages staan 2 Kyocera multifunctionals, die de dagelijkse stroom aan alle 
soorten aktes, zoals testamenten, samenlevingscontracten en verklaringen van erfrecht verwerken.

Het vele printen zorgde al tijden voor grote stapels geprinte documenten in de uitvoerlade. Met 
gemiddeld 10 gebruikers per printer raakten documenten zoek of lagen incompleet of in delen 
verspreid. Men was veel tijd kwijt om de juiste documenten bij elkaar te zoeken en te controleren 
op volledigheid en op volgorde. Interne documenten en management rapportages lagen soms 
zichtbaar voor medewerkers. En printopdrachten van thuiswerkende collega’s maakten het er al 
helemaal niet makkelijker op. Zoeken, controleren en ordenen zorgden voor tijdverlies en veel 
ongenoegen. De wens was om hier een passende oplossing voor te vinden, en dit verzoek werd 
neergelegd bij IT-partner PuntNL Groep uit Drachten.

Aanleiding

De oplossing werd gevonden in het implementeren van 
MyQ, een slimme printmanagement-oplossing die 
eenvoudig op de bestaande Kyocera mfp’s is te 
installeren. Daarmee worden printopdrachten in de rij 
geplaatst, en pas afgedrukt wanneer de gebruiker zich 
meldt bij het apparaat en zich identificeert met een 
pincode. Met het oog op thuiswerkers is de time-out tijd 
van de printrij vastgesteld op 7 dagen. Mede door een 
heldere uitleg met illustraties door PuntNL Groep waren 
de medewerkers goed voorbereid op de nieuwe manier 
van printen en liep het proces vanaf het eerste moment 
gestroomlijnd.

Oplossing

Bianca Roet, 
kandidaat-notaris, is 
tevreden met de behaalde resultaten: 
“Wat een eenvoudige oplossing al niet voor 
tijdwinst kan opleveren. Dankzij de oplossing van 
PuntNL Groep, èn de glasheldere instructie zijn wij 
volledig ontzorgd.” Waarvan akte.

Efficiencyslag

Achtergrond

Het afdrukken van documenten is dagelijkse kost bij een notariskantoor. Elke dag rollen tientallen 
akten in concept of in definitieve vorm uit de printer. Zorgvuldigheid is daarbij van het grootste 
belang. Met de MyQ printmanagement-oplossing is er flink wat veiligheid en gemak toegevoegd aan 
de werkprocessen van JBV Notarissen in Soest. Dankzij PuntNL Groep, die de toepassing vlekkeloos 
implementeerde. 

Het belangrijkste 
voordeel van MyQ is dat 
men niet meer hoeft te 
zoeken naar de printjes.



PuntNL Groep
Bij PuntNL Groep bieden wij kantoorapparatuur, zoals printers, multifunctionals 
en documentoplossingen, daar zijn wij goed in! Maar eerst hebben we het over 
uw bedrijf. Hoe worden uw mensen ingezet, hoe verlopen de bedrijfsprocessen, 
hoe verwerkt u documenten en hoe kunnen wij dit gezamenlijk nog beter 
inrichten? 
Voor de beste oplossing gaan wij graag met u in gesprek.

puntnlgroep.nl
info@puntnlgroep.nl
050 577 57 19

Documenten scannen, opslaan en opzoeken zijn handelingen 
die in veel organisaties dagelijks uitgevoerd worden. Dat dit 
werkproces veel tijd en energie kost lijkt de normaalste zaak van 
de wereld. Het beheer van documenten is namelijk van vitaal 
belang voor veel andere processen. We kunnen gerust zeggen 
dat documenten de centrale plek innemen binnen het notariaat 
en vele andere organisaties. Immers, de Documenten die u 
vandaag niet correct opslaat, leveren morgen een probleem op. 


