Burgerzaken
WinAbs 360°
Geautomatiseerde afhandeling van dossiers bij de diensten
burgerlijke stand en bevolking
De toepassing WinAbs 360° maakt de cirkel tussen de diensten Burgerlijke Stand en Bevolking
rond. Al jaren maakt de toepassing WinAbs (Burgerlijke Stand) gebruik van de bevolkingsgegevens
(Rijksregister via Bevolking) zodat u aktes van burgerlijke stand vlot kunt opmaken. Uit praktisch
elke akte van de burgerlijke stand volgt immers een wijziging in het Rijksregister. Tot op vandaag
werden de gegevens, na het creëren van de akte, opnieuw opgezocht in de toepassing Bevolking om
ze daar dan bij te werken. WinAbs 360° stuurt de bijwerking nu automatisch digitaal door naar de
bevolkingstoepassing en maakt zo de cirkel rond.

De cirkel is rond
Elk type akte, opgemaakt in WinAbs, leidt tot een bijwerking in Bevolking. Die bijwerkingen worden dankzij WinAbs 360° vanuit WinAbs automatisch verstuurd naar Bevolking. In de bevolkings
toepassing ziet u deze bijwerking in een invulscherm.Vanuit dit scherm kunnen de nodige controles
gebeuren en kunt u de bijwerking in het Rijksregister uitvoeren.

Andere gemeenten ontvangen ook de bijwerkingen
Niet alleen de bijwerkingen voor de eigen gemeente worden voor u klaargezet. Ook de andere
gemeenten (klanten van Cevi/Logins) ontvangen de bijwerkingen die voor hen bestemd zijn. Omgekeerd krijgt u zelf ook berichten van andere gemeenten. Die berichten zijn niet beperkt tot de
bevolkingstoepassing. Berichten die bedoeld zijn voor WinAbs (art. 80, randmeldingen …) worden
ook via WinAbs 360° verstuurd. Gemeenten die geen klant zijn, krijgen een berichtje via Pubexi.
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Voordelen voor de administratie vanuit WinAbs:
a WinAbs 360° verstuurt automatisch de bijwerking naar de bevolkingstoepassing. Het afdrukken en versturen van papieren documenten wordt op deze manier afgeschaft.
a Het verzenden van een art 80 dossier op papier naar een andere gemeente hoeft niet meer.
a Bij het ontvangen van een art 80 dossier van een andere gemeente is geen manuele invoer
meer nodig en wordt de kans op fouten bij het overtikken geëlimineerd.
a Elke andere betrokken niet-Cevi gemeente wordt automatisch digitaal verwittigd (via Pubexi
berichten) zodat u dit niet meer hoeft te doen.
Voordelen voor de bijwerking in Bevolking:
a De bijwerking wordt op scherm gepresenteerd:
a geen nieuwe opzoeking nodig waardoor u tijd wint;
a geen fouten bij overtypen van gegevens.
a Het verwerkingsproces wordt aanzienlijk gerationaliseerd en versneld.

Installatie en beveiliging
De toepassing behoeft geen lokale installatie omdat de volledige installatie en configuratie op het
centraal systeem WinAbs 360° in Cevi gebeurt. De communicatie is beveiligd en alle persoonsgegevens zijn geëncrypteerd. U hoeft enkel naar de laatste versie van WinAbs te updaten.

015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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