
5 STAPPEN TER 
VOORBEREIDING 
OP DIGITALISERING

GET AHEAD OF TODAY.

EEN CHECKLIST 

Toewerken naar een digitale manier van werken is een proces. En het digitaliseren van papieren documenten 
is daar een belangrijk onderdeel van. Ga niet lopen aanmodderen: doorloop deze checklist voordat u begint. 

STEL ORDE OP ZAKEN
Zoek en orden uw papieren documenten. Bewaar 
wat u moet bewaren, versnipper wat weg kan.

Wat heeft u? Moet u het bewaren,  
waarom en voor hoelang?
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BEPAAL HET SUCCES
Bedenk wat voor impact dit project op uw 
organisatie moet hebben.

Welke pijnpunten gaat u aanpakken? 
Welke workflows worden beïnvloed?
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STEL EEN TEAM SAMEN
Creëer een crossfunctioneel team van de 
belangrijkste afdelingen die dit project 
samen met u gaan leiden. 

Wie moet er meedoen:  
IT, Legal, Operations?
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KIES EEN BEGINPUNT
Kies één bedrijfsproces om als eerste te 
digitaliseren.

Waar heeft digitalisering de meeste impact 
in termen van meer efficiëntie en waarde?
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BOUW EEN BUSINESS CASE
Stem de specifieke doelstellingen van dit 
digitaliseringsproject af op de doelen van uw 
organisatie.

Waarom is dit project belangrijk? Wie heeft 
er baat bij? Wat zal het veranderen - en hoe?
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Nu weet u wat u gaat digitaliseren, waarom en met 
wie. De volgende stap is hoe. U kunt zelf gaan scannen, 
maar professionele beeldverwerkingsapparatuur is een 
grote investering. En u wilt geen fouten maken bij het 
indexeren van gescande documenten. 

U kunt daarom het beste samenwerken met een 
specialist in digitalisering die u vervolgens kan 
helpen de fysieke en digitale documenten te beheren.



TRANSFORMERENDE OPLOSSINGEN 
VOOR EEN DIGITAAL TIJDPERK
Er is geen perfecte weg naar digitale verlichting. Elke organisatie benadert de uitdaging om meer digitaal te werken op 

zijn eigen manier. Maar waar uw organisatie zich ook bevindt op weg naar digitale volwassenheid, Iron Mountain heeft de 

oplossingen, technologie en expertise die nodig zijn om u verder te helpen.

Klik op een cirkel om meer te lezen.
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Scanservices 
Configureerbare en flexibele oplossingen 
afgestemd op de behoeften van uw organisatie 
en de manier waarop u werkt.

 > Day Forward Scanning 
Scan, indexeer en converteer uw papieren 
documenten op het moment dat u ze 
aanmaakt of ontvangt.

 > Backfile Scanning 
Digitaliseer eenvoudig verouderde papieren 
documenten in volgorde van prioriteit.

 > Image on Demand 
Scan alleen de gegevens die u nodig hebt, 
wanneer u ze nodig hebt. Door alleen delen 
van een document te scannen, bespaart u 
conversiekosten.

Digitale opslag 
Met Iron Mountain Insight® Essential Edition zet u 
de eerste stap op weg naar digitale transformatie. 
Het is een oplossing op abonnementsbasis die 
het scannen van documenten en digitale opslag 
combineert in een beveiligde cloudomgeving.  
U kunt hier ook documenten van andere digitale 
archieven opslaan. 

Workflow Automation  
Profiteer van digitalisering via effectieve en efficiënte 
processen. Verhoog de nauwkeurigheid en verminder 
de saaie administratieve taken door uw backoffice-
workflows te automatiseren. Denk aan human 
resources, contractbeheer en debiteuren/crediteuren.

Advisory Services  
Onze experts in information governance helpen 
u met het optimaliseren van bewaring, privacy, 
compliance, contentclassificatie en risicomanagement. 
Governance-experts op uw locatie nodig? U kunt ze 
zelfs voor korte of lange termijn inhuren.

Policy Center 
Beheer uw compliance met een juridisch verdedigbaar 
en altijd actueel bewaarschema. Via een 
gebruiksvriendelijk online dashboard toont u aan 
dat u voldoet aan de huidige regelgeving. Ook kunt u 
categorieën bewerken en het bewaarbeleid delen om 
compliance binnen de hele organisatie te stimuleren.

Praat vandaag nog met een specialist van Iron Mountain.

0800 272 44 33  |  IRONMOUNTAIN.NL 
+32 2 712 2020  |  IRONMOUNTAIN.BE
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