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Via het MOOR Platform® nemen wegbeheerders doorlopend allerlei besluiten door het goed- 
en/of afkeuren van vergunningen, instemmingen en meldingen. Diverse gemeenten informeren 
vervolgens de aanvrager per brief over het genomen besluit. Het opmaken van deze brief en het 
toevoegen ervan in MOOR, gebeurt in een apart programma buiten MOOR om. Vanaf nu beschikt 
MOOR over de module Documentcreatie. Met deze module kunt u de via MOOR genomen 
besluiten met één druk op de knop voorzien van een standaardbrief. 
 

Automatische briefgeneratie 

Via MOOR Documentcreatie genereert u volledig geautomatiseerd, op basis van een vooraf 
vastgesteld sjabloon, een brief die automatisch wordt toegevoegd als bijlage bij de vergunning en/of 
instemming, nadat u via MOOR een besluit heeft goed- of afgekeurd. Deze automatisch 
gegenereerde brief gaat ook mee naar het archief.  
 

Implementatie en beheer 
Om de Documentcreatie module in te richten, zorgt u per brieftype voor een sjabloon. Per sjabloon 
bepaalt de wegbeheerder zelf welke vergunningsdetails (velden) terug moeten komen in de brief. 
Ook kunt u een gedigitaliseerde handtekening toevoegen aan het sjabloon. 
 
Om de Documentcreatie module te kunnen gebruiken, is een implementatietraject en een 
testprocedure nodig, waarbij wij testen of de brief correct en met de juiste velden en opmaak wordt 
aangemaakt. Vervolgens wordt deze brief in MOOR geconfigureerd, waarna de functie klaar is voor 
gebruik. 
 
Het beheer van de Documentcreatie module is in handen van MOOR. Heeft u wijzigingen in het 
sjabloon? Dan voeren wij deze op uw verzoek door.  
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Wilt u ook met Documentcreatie aan de slag?  
Dan kunt u niet om MOOR heen! Wij vertellen u graag hoe MOOR Documentcreatie kan bijdragen 
aan het vereenvoudigen en versnellen van het maken van officiële documenten.  
 
Neem voor meer informatie contact met ons op via 088 23 44 710, info@moorwerkt.nl of vraag uw 
accountmanager naar de mogelijkheden. 
 

 
 

VOORDELEN 
 

✓ Minder handmatig werk  

✓ Sneller proces 

✓ Voorkomt dubbele opslag besluiten 

✓ Kostenbesparing realiseren 
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