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VARIA-Index voor alle overige soorten documenten in deze kennisbank
In de onderstaande tabel vind je de index van alle documenten, die inhoudelijk onderdeel zijn van één van
de overige rubrieken en soms relaties hebben met meer dan één van die onderdelen.
Daarbij zijn ze vaak technisch geen onderdeel van Bizzknoweb en hebben ook een andere opmaak.
Het kunnen dus verwijzingen zijn naar documenten op andere servers.
Een deel van de documenten is niet ons eigendom. We kunnen ze dus niet wijzigen aan de hand van ons
eigen change-proces.
Maar omdat ze functioneel wel onderdeel zijn van onze kennis, zijn ze opgenomen in ons Bizzknoweb en
hebben ze in deze index wel een documentnummer.
Deze index is er vooral om direct naar een specifiek document toe te gaan, zonder eerst via processen en
procedures en evt. werkinstructies af te hoeven dalen naar de plaats waar ze genoemd worden en een
hyperlink hebben.
Deze index moet gezien worden als een onderdeel van de algemene index op de startpagina.
document code

titel van het document

verwijzing / versie / eigendom

ICT: diverse documenten betreffende Informatie en
communicatie systemen.
ICTS001

Varia betreffende de huisvesting
HOUS001

Documenten betreffende de infrastructuur
INFRA001

Documenten betreffende het operationeel beleid
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OPOL001

Specifiek voor onze organisatie relevante wet- en
regelgeving
LEGAL001

Andere regelgeving en richtlijnen
OR001

Bevoegdheden en autorisatietabellen
AUT001

Interne Controle: verbanden en maatregelen
(voor zover niet beschreven in de afzonderlijke procesen)
IC001

Checklists
CL001

Templates en modellen
TEMP001

Uitgangsdocument voor aanzegging voorlopig geen levering

Concepten
CONC001

Externe ontwikkelingen
EXTDEV001

VAR01

Index van overige documenten

versie

0.1

d.d. 02-11-2020

top p1

pagina 2 van 3

Het Bizzknoweb van

VAR01

Index van overige documenten

Bij Voorbeeld b.v.

versie

0.1

d.d. 02-11-2020

top p1

pagina 3 van 3

