
LeanForms 3.2: 
coming soon...
Na de succesvolle introductie van LeanForms 3.0 en 

3.1 het afgelopen jaar is het nu bijna zover dat we de 

volgende grote update uit gaan brengen. In deze nieuwe 

versie introduceren we twee nieuwe features.

Offline formulieren
Gebruikmakend van de laatste stand der techniek wordt de 

offline functionaliteit gelanceerd. Zoals we met onze LEAN-

aanpak beogen wordt dit geïntegreerd in de bestaande 

webapplicatie. Voor het opstarten van formulieren zonder 

netwerkverbinding en automatische synchronisatie hoef je 

dus geen App-store meer te bezoeken. De gebruiker beleeft 

wel de gebruikelijke app ervaring.

Grafieken
De tweede uitbreiding omhelst een grafiekenmodule waarbij 

met de gebruikelijke eenvoud van LeanForms grafieken 

kunnen worden gebouwd en bekeken. Samen met de 

bestaande rapportage- en exportmogelijkheden krijgen onze 

klanten nu nog meer mogelijkheden om data te visualiseren 

en hier snel actie op te ondernemen. 
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Relatiedag 7 November 2019
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het 

programma voor onze relatiedag. Op deze dag gaan we 

weer netwerken en kennis delen met LeanForms klanten 

en andere geïnteresseerden. We zijn te gast bij het R3B 

opleidingscentrum, gehuisvest in de voormalige suikerfabriek 

in Zevenbergen. Het wordt dus geen dag waarbij jullie heel 

de dag op de stoeltjes blijven zitten. Wel verklappen we 

alvast dat het thema LEAN op verrassende wijze als rode 

draad door het dagprogramma zal lopen. 

Nieuwe gezichten op ons kantoor 
Vanaf eind augustus komt Teun Aarts een half jaar ons 

team versterken als onderdeel van zijn opleiding Informatica 

aan de Avans Hogeschool. Teun gaat werken aan een 

project waarin we binnen LeanForms een bibliotheek met 

standaardformulieren gaan toevoegen. Een wens die we 

vaak horen.

Sinds juli is Yuri Copal bezig met een pilot in samenwerking 

met één van onze klanten. In dit project onderzoeken we de 

mogelijkheden voor krachtige rapportages met Microsoft 

Power BI, waarbij data wordt gecombineerd vanuit de 

databases van LeanForms en een ERP-systeem.
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Nieuws van onze partners
Comm’ant, onze partner van (bijna) het eerste uur 

heeft het volledige vernieuwde Comm’ant X in de 

markt geïntroduceerd en bij de klanten succesvol 

geïmplementeerd. Een verfrissende look-and-feel, een sterk 

verbeterde gebruikerservaring, de modernste techniek 

en volledig integreerbaar met LeanForms. Hiermee 

wordt een nieuwe standaard gezet op het gebied van 

kwaliteitsmanagementsystemen die veel verder gaat dan 

de traditionele systemen gericht op ISO-compliance en 

documentbeheer. Wil jij ook de volgende stap maken?  Dan 

komen we graag langs voor een demo.

We verwelkomen Rayflash als nieuwe partner. Het team van 

Rayflash o.l.v. Bart Eikelenboom heeft uitgebreide expertise 

op het gebied van Administratieve Organisatie en datamining 

uit geautomatiseerde bedrijfsprocessen in handel- en 

procesindustrie. Zij zien regelmatig praktijksituaties waarbij 

het verzamelen van informatie en het afhandelen van de 

processen sterk verbeterd en geautomatiseerd kan worden. 

Met behulp van LeanForms gaan ze bedrijven helpen om de 

bedrijfsvoering nog verder te optimaliseren.

Open Trainingen 
In 2019 zijn we gestart met “Open Trainingen.” Hierdoor 

worden de opleidingskosten voor kleinere organisaties 

aanzienlijk gereduceerd. Daarnaast zien we dat er door 

tussentijdse personeelswisselingen bij onze klanten soms 

behoefte is aan een aanvullende training.

Gezien de grote vraag zullen we deze trainingen in de 

toekomst nog frequenter gaan agenderen. Houd dus onze 

website in de gaten voor de agenda.
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