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Onze brievenbussen raken 
steeds minder gevuld, tegen-

woordig krijg je nog amper papieren 
brieven, rekeningen en documenten. 
Dit is vooral een verandering van 
de verschijningsvorm. Het aantal 
documenten is niet minder gewor-
den, alleen zijn ze nu digitaal. Dat 
bespaart portokosten en papier. De 
groene kaart van je auto, de verzeke-
ringspolis voor je fiets, het jaarlijkse 
pensioenoverzicht en de rekening 
van de tandarts verschijnen nu in de 
vorm van een PDF. Soms ontvang je 
ze per e-mail en soms staan ze voor 
je klaar ergens op een website.

De grote verscheidenheid aan 
bronnen maakt het risico groot, 

dat wanneer je later een document 
zoekt, je niet meer weet op welke 
website het stond of zelfs dat het 
document daar inmiddels niet meer 
beschikbaar is. Het is daarom met 
het verdwijnen van de papieren 
verschijningsvorm niet minder 
belangrijk geworden, je paperassen 
goed geordend op een centrale plek 
te bewaren, waar je ze later ook 
makkelijk terugvindt. Een persoon-
lijk document beheersysteem is 
hiervoor de uitgelezen oplossing.

PERSOONLIJK DOCUMENT 
BEHEERSYSTEEM
Paperwork is een persoonlijk 
document beheersysteem, voor 

zowel fysieke documenten als 
voor digitale versies in diverse 
formaten, zoals PDF, JPEG en PNG. 
Documenten worden met behulp 
van OCR omgezet in tekst, welke 
met Paperwork doorzoekbaar is. De 
onderliggende gedachte is dat de 
computer zoveel mogelijk werk voor 
je doet, Paperwork zegt daarbij ‘just 
scan and forget’. Op het moment 
dat je een document ontvangt stop 
je die in Paperwork en vergeet je het 
verder, tot het moment waarop je 
het nodig hebt.

Met behulp van sleutelwoorden 
en gekleurde labels kun je struc-
tuur aanbrengen in je verzameling 
documenten. Paperwork leert 

welke labels je waarvoor gebruikt 
en brengt bij nieuwe documenten 
automatisch labels voor je aan.

Paperwork maakt gebruik van 
open standaarden, zoals PDF, JPEG 
en hOCR, zodat je geen angst hoeft te 
hebben voor een situatie als vendor 
lock-in, zodat je later altijd ongehin-
derd naar een andere oplossing kunt 
overstappen. Paperwork is geschre-
ven in Python en is via openpaper.org 
beschikbaar voor Linux en Microsoft 
Windows onder de open source GPL3 
licentie. Het gebruikt Sane voor het 
scannen, Tesseract om de documen-
ten in tekst om te zetten (OCR) en 
Whoosh voor de full-text indexing en 
zoekfunctionaliteit. De repository 

Paperwork
EEN PERSOONLIJKE DOCUMENT MANAGER
Paperwork beheert je gescande documenten en PDF’s, met OCR vind je op tekstuele inhoud snel het 
juiste document weer terug. Het is een open source desktop applicatie, gemaakt om snel en makke-
lijk in het gebruik te zijn. Matto Fransen

  Screenshot 1: Paperwork met actief document.
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