
Nintex® Forms

Start uw gratis proefperiode op nintex.com/forms

SharePoint-formulieren voor 
iedereen op elk apparaat

Nintex Forms is een ‘web based’-ontwerper die het mogelijk maakt om snel en eenvoudig formulieren in SharePoint te maken. Deze 
formulieren kunnen vervolgens op de meeste gangbare mobiele apparaten via het internet worden gebruikt, overal en altijd. Nintex 
Forms sluit naadloos aan op Nintex Workflow om bedrijfsprocessen te automatiseren en krachtige SharePoint-toepassingen te leveren.

SNEL & EENVOUDIG 
FORMULIERONTWERP
Vergroot de zelfstandigheid van zakelijke 
gebruikers en verbeter de productiviteit 
van ontwikkelaars:
•	 Genereer	automatisch	formulieren	

ter ondersteuning van uw zakelijke 
toepassingen

•	 Pas	formulieren	snel	aan	met	behulp	
van een intuïtieve browser based-
formulierontwerper

•	 Maak	één	keer	een	ontwerp	en	
publiceer het binnen een paar 
ogenblikken in browsers en 
mobiele apps

OVERAL EN ALTIJD TOEGANG
Biedt beveiligde toegang tot SharePoint-
formulieren en -processen, overal en op 
alle apparaten:
•	 Neem	uw	processen	overal	

mee naartoe
•	 Maak	optimaal	gebruik	van	mobiele	

apparaten om gegevens vast te leggen
•	 Breidt	toegang	uit	tot	externe	

gebruikers zonder uw firewall opnieuw 
te configureren

NAADLOZE WERKSTROOMINTEGRATIE
Vergroot de waarde van uw investering  
in Nintex Workflow:
•	 Transformeer	werkstromen	in	

zakelijke toepassingen met een rijke 
gebruikerservaring

•	 Maak	gebruik	van	informatie	over	
belangrijke bedrijfsprocessen, online 
of offline 

•	 Maak	gebruik	van	een	grote	
verscheidenheid aan cloudservices via 
Nintex Live*

* Hiervoor zijn Nintex Live en Nintex Workflow vereist

http://www.nintex.com/forms


SNEL & EENVOUDIG FORMULIERONTWERP 
Nintex Forms is intuïtief, browser-based en vereist 
geen licentieverlening voor of installatie van 
clientsoftware. Ontwerp visueel aantrekkelijke 
formulieren met geavanceerde bedrijfslogica en 
HTML-opmaak.

Maak	aangepaste	vooraf	gedefinieerde	
indelingen voor alle apparaten, vormfactoren 
of schermformaten. Bekijk voorbeelden 
van formulieren voordat u ze publiceert 
om er zeker van te zijn dat u een optimale 
gebruikerservaring biedt.

NAADLOZE 
WERKSTROOMINTEGRATIE 
Nintex Forms genereert automatisch 
werkstroomformulieren die snel aan 
te passen zijn, waardoor traditionele 
werkstromen in geavanceerde 
zakelijke toepassingen veranderen. 

Kijk voor meer informatie over Nintex 
Workflow op nintex.com/workflow.

OVERAL EN ALTIJD TOEGANG 
Nintex	Forms	biedt	publicatie	met	één	klik	in	
Nintex Live, en maakt formulieren en processen 
veilig beschikbaar voor gebruikers buiten de 
firewall. Systeemeigen mobiele toepassingen 
ondersteunen offline-toegang en maken het 
vastleggen van aanraakinvoer, locatiegegevens, 
foto’s, video’s, audio en meer mogelijk.

Nintex® Forms

Voor meer informatie:  
nintex.com

Voor vragen:  
sales@nintex.com
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