Nieuw: Doxis Serviceweb

Januari 2006 heeft Doxis een nieuwe dimensie

Wilt u gebruik maken van dit aanbod? Stuur dan een
e-mail naar: geraldine.scholten@doxis.nl. Deze aanbie

toegevoegd aan haar dienstverlening: het Doxis

ding is geldig tot en met 7 april 2006.

Serviceweb. Organisaties die gebruik maken van de

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over het Serviceweb op www.

Doxis

Aansluitbijdrage

hebben

een

inlogcode

doxis.nl. Onder de knop [Inloggen] vindt u alles wat u
moet weten over deze nieuwe service. U kunt hier ook

ontvangen waarmee ze kunnen inloggen op het

een ABR-abonnement aanvragen. U kunt ook contact
opnemen met Geraldine Scholten (geraldine.scholten@

Serviceweb voor uitgebreide inhoudelijke informatie

doxis.nl) of Jasper van’t Wout (dec@doxis.nl). Bellen kan
natuurlijk ook: (070) 317 71 72.

over het vakgebied. Doxis heeft inmiddels al zeer
Doxis Aansluitbijdrage
positieve reacties ontvangen van diverse ABR-leden.

Omdat

de

wereld

van

informatiemanagement

constant in beweging is, biedt Doxis een handzaam
Op het Serviceweb vindt u een uitgebreid palet aan
interessante vakinformatie. Daarbij kunt u denken aan

14

relevante wetteksten en besluiten, diverse selectie- en

laatste ontwikkelingen: de Doxis Aansluitbijdrage
(ABR). Als ABR-lid kunt u gebruik maken van een
gevarieerd aantal diensten. Denk onder meer aan:

vernietigingslijsten, de BSD-lijst, handige checklists

- het Serviceweb;

en andere interessante documenten. Ook biedt het

- deelname aan een kennisplatform, welke bestaat uit

Serviceweb factsheets, presentaties van door Doxis
georganiseerde seminars, informatie voor en over de
werk- en contactgroepen, de digitale edities van Info

Nieuw:
Denken/bouwen/doen
Doxis Serviceweb

instrument om steeds op de hoogte te blijven van de

Management, interessante links en artikelen uit het

een seminar en twee werk- en contactgroepen;
- gratis workshop ‘Trends en Ontwikkelingen in de
Informatievoorziening’;
- adviesbezoek van één dagdeel van een van onze
informatieadviseurs ter waarde van € 400,-;

nieuws. Vanzelfsprekend biedt het Serviceweb ook een

- recht op 15 nazorgdagen met korting;

rubriek Vraag & Antwoord met een uitgebreid overzicht

- gratis abonnement op Info Management.

van in de voorgaande maanden gestelde vragen. Zit
het door u gezochte onderwerp er niet bij? Met een
druk op de knop stuurt u uw vraag via het web naar de
informatiedesk van het Doxis Expertise Centrum. NietABR leden kunnen tevens vragen stellen aan het Doxis
Expertise Centrum, maar kunnen geen gebruik maken
van de overige diensten van het Serviceweb.

Gratis kennismaking Serviceweb
Organisaties die geen gebruik maken van de ABR
worden van harte uitgenodigd om een proefkijkje te
nemen op het Serviceweb. U kunt nu tijdelijk kosteloos
gebruik maken van het Serviceweb. U kunt eenmalig
een tijdelijk password aanvragen, zodat u gedurende
twee weken gebruik kunt maken van deze nieuwe
service.

Kijk voor meer informatie over de ABR op www.doxis.
nl onder de knop Doxis Expertise Centrum.

