
Slim gebruik van gegevens levert sneller resultaten 
op in de transformatie van uw organisatie 

HAAL MEERWAARDE 
UIT DE DATA BINNEN 
UW LINE OF BUSINESS
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ELKE LINE OF BUSINESS VERZAMELT EN GEBRUIKT 
CRUCIALE DATA OM SUCCESVOL TE ZIJN  

Een aantal grote bedrijven maakt gebruik van artificial intelligence (AI) en machine 
learning (ML) om meerwaarde te halen uit data die in verschillende lines of business 
(LOB) binnen hun organisatie wordt gegenereerd. Zo helpt Amazon consumenten 
makkelijker en slimmer te winkelen en stelt Google artsen in staat om sneller ziektes 
te detecteren.  

Het bedrijfsleven beseft zich steeds meer dat implementatie van slimme 
contentdiensten kostenbesparingen kan opleveren, risico's kan verminderen en in 
sommige gevallen mogelijkheden biedt om (extra) inkomsten te genereren binnen 
bepaalde LOB's of in uw hele organisatie.

Door gebruik te maken van AI- en ML-technologieën kunnen slimme 
contentdiensten de extractie en integratie van de juiste informatie in 
bedrijfsprocessen automatiseren, zodat de juiste mensen op het juiste moment over 
de juiste gegevens kunnen beschikken.

Of u nu verantwoordelijk bent voor een specifieke LOB of overkoepelende 
verantwoordelijkheden heeft op C-level leer hoe slimme contentdiensten 
strategische en operationele voordelen kunnen opleveren op afdelingsniveau en 
voor uw organisatie als geheel. Zoek daarom naar de verborgen mogelijkheden in de 
data van uw bedrijf. 
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“Om efficiënt en effectief te kunnen

schalen, moeten bedrijven hun 
inhoudelijke bedrijfsprocessen 
aanpassen. Klant- en 
medewerkerservaringen zijn 
topdoelstellingen voor het 
transformeren van deze processen. 
Echter, bijna de helft is nog niet verder 
gekomen dan de digitale versies van 
handmatige, 
papieren workflows”

— Mind the Gap on your DX Journey, IDC, Dec 2019.

Waardevolle informatie vloeit door bijna alle afdelingen van elk bedrijf. De meeste 

bedrijven zetten meer middelen in om informatie vast te leggen, op te slaan en te 

verplaatsen in plaats van er waarde aan te onttrekken. Het gebruik van deze 

onbenutte informatie kan helpen bij het automatiseren, stroomlijnen en het 

activeren van nieuwe, meer productieve of inkomsten genererende activiteiten.  

Line of business-managers willen deze dynamiek omdraaien en meer top-line 

inkomsten, kostenefficiëntie en de vermindering van de risico's door kennis tijdig 

toe te passen. Hetzelfde geldt voor LOB-overstijgende managers met 

afdelingsoverstijgende verantwoordelijkheden op c-level. LOB-managers helpen 

hen bij het effectiever en efficiënter gebruiken van informatie. Dit levert ook op dit 

niveau veel zakelijke voordelen op.

We weten allemaal dat de digitalisering van papieren documenten 

(bedrijfsformulieren, contracten, correspondentie, M&A-documentatie, etc.) al lang 

heeft aangetoond dat:

› De kosten van fysieke opslag en onderhoud omlaag gaan

› Informatie beter beschikbaar is. Waar en wanneer dan ook

› De kans op menselijke fouten en vooringenomenheid door
handmatige processen kleiner wordt

HOEVEEL 
MEERWAARDE 
HAALT U NU UIT 
UW DATA?
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FUNCTIONELE LINES OF BUSINESS DIE INFORMATIE GENEREREN EN GEBRUIKEN

Customer Service Postkamer Finance & Accounting Human Resources Legal Egineering, R & D Marketing Archiefbeheer

Operations

Verhoog de omzet en de efficiëntie door kennis en vermindering van risico's.

IT Zorg voor SLA-delivery voor IT-infrastructuur en Dev/Ops. Maak de informatie beschikbaar voor 
verschillende LOB's. Versnel time-to-value van informatie door het gebruik van geavanceerde 
technologieën die alle databronnen gebruiken.

Security

Proactief het compliance-risicoprofiel van de organisatie begrijpen en begrijpen of en hoe 
het beleid consistent wordt toegepast.

Analytics

Geef tijdig informatie door aan LOB's wat van invloed kan zijn op de omzet en/of het risicoprofiel 
van de organisatie.
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PAPIER VERVULT 
NOG STEEDS EEN 
BELANGRIJKE ROL We weten echter ook, zoals IDC in Mind the Gap on your DX Journey, meldt, dat “papier nog 

steeds een sleutelrol speelt. Tweeëndertig procent van alle documenten die dagelijks 

worden gebruikt, zijn op papier. Papier wordt gezien als veilig en/of compliant." Wat 

betreft de bedrijven die in de studie van IDC werden ondervraagd: "bijna de helft is nog 

niet verder gekomen dan de digitale versies van manuele, papieren workflows."
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https://www.computerworld.com/resources/205806/mind-the-gap-on-your-dx-journey
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Om de volledige strategische waarde uit de data van uw LOB te halen, is het 

essentieel om gegevens uit elk bestandsformaat te halen, ongeacht waar het 

zich bevindt. Daar hebben we slimme contentdiensten voor nodig.

Nu kan vrijwel elk bestandsformaat - waaronder HTML-formulieren, PDF's, EDI-

feeds, XML en andere documentbronnen - door slimme contendiensten worden 

opgenomen en geïnterpreteerd, net als met een stuk papier. 

De digitalisering van documenten en meer digitale data in het algemeen 

onderstreept de zakelijke waarde van een beter beheer van gegevens, met name 

de behoefte aan interdepartementale uitwisseling van informatie en workflows. 

Het vinden van (nieuwe) bedrijfswaarde is daarmee steeds meer een kwestie van 

het verbinden van de punten tussen verschillende soorten data en natuurlijk het 

operationeel maken ervan. Technologieën zoals artificial intelligence-

gebaseerde classificatie en machine learning maken radicale veranderingen 

mogelijk in de manier waarop we gegevens exploiteren en vermarkten.

Door gebruik te maken van AI/ML-technologie kunnen slimme contentdiensten 

niet alleen waardevolle informatie in alle formaten ontsluiten, maar het kan ook 

helpen om deze operationeel te maken.  Door de juiste informatie op het juiste 

moment aan meerdere LOB's te leveren, kan uw organisatie de 

kostenbesparingen en concurrentievoordelen van echte transformatie 

realiseren.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt in dit eBook onderzocht hoe 

slimme contentdiensten in uw voordeel kunnen werken.

SLIMME 
CONTENTDIENSTEN 
ZORGEN VOOR 
MEERWAARDE

ENTERPRISE BREDE VOORDELEN:

-  Reductie van de kans op dataverlies en
gegevensinbreuk

-  Verbeterd gedrag op het gebied van
compliance door het automatiseren van
foutgevoelige handmatige workflows

- Meer wendbaarheid met snellere, meer
complete communicatie over de
verschillende LOB's heen

-  Datagestuurde beslissingen met 
nauwkeurige tijdsgebonden toegang en 
analyse van opgeslagen data
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SLIMME CONTENTDIENSTEN: 
Laat de traditionele 
documentconversie achter u

- Slimmere informatie

- Meer automatisering

- Eenvoudiger visualiseren

-  Minder tijdverlies aan het
inzichtelijk maken van data

- Minder menselijke fouten

-  Minder kosten/tijd nodig om
te beoordelen en te delen

| UITDAGING

› Een belangrijke klant, die wereldwijd zaken met u doet, is gefrustreerd en dreigt zijn activiteiten
naar uw concurrent te verplaatsen.

› Het betreft de garantievoorwaarden voor een specifiek product dat in verschillende regio's is
gekocht en dat niet goed functioneert.

› U moet snel de details vinden van wat, wanneer en waar er iets is aangeschaft, en daarbij de
garantiedekking op het moment van aankoop.

› U moet ook aantonen aan de klant dat u een gedegen kennis hebt van uw samenwerking en dat u er
waarde aan hecht.

|   WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?

› Zoek in databases naar bestel- en relevante garantie-informatie op papier of in digitale vorm voor
alle gebieden die in aanmerking komen.

› Hoeveel queries aan hoeveel verschillende bronnen (gestructureerde databases, ongestructureerde
productinformatie, papieren bestanden) zijn er nodig? En hoeveel follow-up gesprekken moet u met
de klant voeren?

› Wat als er nuttige informatie aan de klant is gekoppeld, bijvoorbeeld een concerncontract, dat niet
in uw zoekopdracht naar voren komt en waarvan u niet op de hoogte bent?

| HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN
› Typ de naam van de klant in en met één klik, bijna realtime, ziet u de thumbnails van alle informatie die u

heeft voor alle producten en diensten die de klant waar dan ook heeft gekocht. Onder welke overeenkomst
dan ook.

› Haal gegevens niet alleen uit gestructureerde databases, maar ook uit ongestructureerde informatie
(inclusief gescande papieren bestanden), eerdere klantenservicecommunicatie in e-mails, papieren
correspondentie en zelfs verkoopdocumenten en sociale media-inhoud die context en kleur geven aan uw
relatie met deze klant.

› Gebruik dropdown menu's om de informatie te filteren op verschillende parameters zoals product, datum
en type document. Indien nodig kunt u zoeken naar specifieke termen, zoals bijvoorbeeld "garantie op
product XYZ."

CUSTOMER SERVICE

RESULTAAT  |  Een betere of optimale klantinteractie die de klant tevreden houdt en de kans op 
nieuwe waardevolle opdrachten vergroot. Bovendien wordt de klantenservice eerder geattendeerd op 
hetzelfde probleem met andere klanten, waardoor een proactieve oplossing mogelijk is voordat de 
potentiële problemen zich voordoen.
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POSTKAMERFEITJES

| UITDAGING

› Uw postkamer is een single point of failure voor de inname van bedrijfskritische gegevens. De pandemie
maakte dit al snel inzichtelijk: als uw postkamer stopt, staat de bedrijfscontinuïteit ook op het spel.

› Een belangrijk deel van de facturen (72,4 procent) komt binnen via de post.

› De meeste bedrijven (80,8 procent) betalen rekeningen aan leveranciers nog handmatig.

› Andere belangrijke informatie die via de postkamer binnenkomt, zijn onder andere contracten,
klantcorrespondentie, juridische documenten, credit notes en andere financiële- of overheidsdocumenten.

› De postkamer van vandaag de dag behandelt ook faxen en vele zakelijke e-mailkanalen, zoals e-mail naar een
klantenportaal.

› In een doorsnee postkamer bestaat vandaag de dag 60 tot 70 procent van het werk uit het handmatig
sorteren van binnenkomende post.

› De juiste informatie op tijd bij de juiste persoon krijgen voorzien van context is voor veel bedrijven een 
probleem.

|      WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?
› Bedrijven zijn verdere digitalisering van poststukken al aan het onderzoeken. De postkamer wordt daardoor

meer een machine om documenten op te nemen in het digitale netwerk.

· Automatiseer de distributie van binnenkomende post in de gehele organisatie

· Standaardiseer de documentverwerking en verminder het risico op niet-naleving van het bedrijfsbeleid

· Classificeer en indexeer uw documenten zodat ze overal en altijd beschikbaar zijn voor uw medewerkers

· Consolideer informatie over verschillende geografische locaties en afdelingen

· Autoriseer gebruikers om toegang te krijgen tot informatie wanneer en waar ze die ook nodig hebben

|       HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN
› Slimme contentdiensten als onderdeel van een digitale postkamer voegen de mogelijkheid toe om verschillende

geautomatische acties te ondernemen op basis van de gegevens in de documenten.

› Een voorbeeld: Wanneer het systeem merkt dat een bepaald document relevant is voor een specifieke
gerobotiseerde procesautomatisering (RPA) workflow, wordt de informatie automatisch tot aan de actieve bot
geserveerd en geïntegreerd in een vooraf vastgestelde workflow, zoals bijvoorbeeld de verwerking van facturen.

› Een ander voorbeeld: slimme contentdiensten kunnen informatie die relevant is voor de verzending en levering
detecteren. Ze kunnen de douaneverklaringen over zendingen doorsturen naar logistieke organisaties, wat
belangrijk is voor het voorkomen van boetes en/of tarieven en het soepel laten verlopen van de toeleveringsketen.

POSTKAMER

- Een belangrijk deel van de facturen
(72,4 procent) komt binnen via de post.1

-  De meeste bedrijven (80,8 procent)
betalen rekeningen nog handmatig.2

- In de gemiddelde postkamer bestaat
60-70 procent van het werk uit sorteren
van inkomende post.3

- De juiste informatie op tijd bij de juiste
persoon krijgen voorzien van context is
voor veel bedrijven een probleem. 
Bronnen:
1  Corcentric: Payables Friction Playbook, December 2019.
2 Corcentric: Payables Friction Playbook, December 2019. 
3   Mailing Systems Technology Magazine: Incoming Mail 
Automation, Augustus 2018.
4AIIM 2019 report: Implementing a Digital Workplace 
Strategy, Juni 2019.

›

RESULTAAT  |   Waardevolle informatie wordt ter beschikking gesteld aan de
medewerkers. Verderop in het proces kunnen beslissingen worden genomen over de 
inhoud en andere gegevens, kort na de opname van die gegevens. Dit versnelt het 
bedrijfsproces en uiteindelijk ook de time-to-value.

4
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“De contentworkflow is van
   groot strategisch belang. 

Transformatie van 
gegevensgerelateerde 
processen is meestal een 
samenwerking tussen 
leiderschap en zakelijke 
gebruikers (51 procent), hoewel 
het ook heel vaak een top-
down initiatief is dat wordt 
gedreven door senior 
leiderschap (41 procent)” 

ocent) .,,,,,,,,,,,,,,,,,                   
— Mind the Gap on your DX Journey, IDC, December 2019.

| UITDAGING

› Wanneer een klant belt voor verduidelijking van een factuur of wanneer een leverancier belt voor
betaling, hoe volledig, actueel en direct beschikbaar zijn uw gegevens? En, welke bronnen moet u
raadplegen om een bevredigend antwoord te kunnen geven?

› Volledige of gedeeltelijke opslag van papieren facturen betekent een langzame verwerkingstijd. De
kosten in tijd/werk nemen toe en er zijn risico's verbonden aan het handmatig invoeren en opvragen
van gegevens. Dit kan de tijd die nodig is om zich te kunnen richten op uitzonderingen, service aan de
klant of het verbeteren van de supply chain-operaties in het gedrang brengen.

› Tijdige besluitvorming is een uitdaging gezien het gebrek aan uitgebreid inzicht in en analyse van
trendmatige gegevens.

| WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?

› Het omzetten van facturen in digitale vorm biedt u de mogelijkheid om:

· De snelheid en nauwkeurigheid te verhogen en tegelijkertijd de transactiekosten te verlagen

· Medewerkers meer tijd te geven om uitzonderingen sneller op te pakken en/of te verwerken

· Controles, tracering en inzichtelijkheid van het proces en de beschikbaarheid van informatie te
verbeteren

› Het kan echter nog steeds nodig zijn om op meerdere plaatsen te zoeken naar alle informatie die
relevant is voor de klant of leverancier.

› Is traditionele metadata niet voldoende om AP-processen te veranderen van transactionele efficiëntie
naar het leveren van een hogere toegevoegde waarde voor het bedrijf?

  | HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN
› Toegang tot een meer gedetailleerd klantprofiel. Typ de naam van de klant of de leverancier

in om niet alleen de datum en het bedrag van het AP systeem te vinden, maar alle
gerelateerde inhoud.

› Ervaar minder fouten, omissies en gemiste deadlines als gevolg van een gebrek aan
informatie.

› Reageer sneller en eenvoudiger op audits.

FINANCE & ACCOUNTING 

RESULTAAT  |  Verbeterde klantrelaties; meer up-to-date, accurate en beschikbare

financiële gegevens; en een meer op waarde gebaseerde dienstverlening aan de rest van de 
organisatie.

https://www.computerworld.com/resources/205806/mind-the-gap-on-your-dx-journey
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HUMAN RESOURCES

“ De reis naar datagedreven werken kan 

beginnen op individuele afdelingen die een 

datagestuurde cultuur omarmen. Een 

datagestuurd HR-team kan bijvoorbeeld 

gebruik maken van analytics en AI om de 

prestaties of het verloop van medewerkers 

te voorspellen, of de impact van 

veranderingen in het personeelsbestand. 

HR kan ook AI-tools toepassen om 

belangrijke informatie uit cv's en LinkedIn-

profielen te halen, chatbots gebruiken om 

te antwoorden op

veel voorkomende vragen van werknemers 

en het ontwikkelen van leerprogramma's 

met een intelligent 

leermanagementsysteem  ”

—  Creating a Data-Driven Culture: How Culture Impacts 

the Success or Failure of Advanced Analytics and AI, 

webinar summary, HBR, 27 januari 2020.

| UITDAGING

› Handmatige administratieprocessen in HR zijn inefficiënt en traag. Ze belemmeren de focus op 
kritische strategische verantwoordelijkheden.

· Werving: Grote bedrijven screenen duizenden binnenkomende sollicitaties en cv's. De snelheid van 
de beoordeling kan van invloed zijn op het aantrekken van toptalent voor cruciale functies

· Onboarding: Het aantrekken van nieuwe medewerkers is een kostbare aangelegenheid. Een 
efficiënte onboarding is een sterke indicator voor een langdurige arbeidsrelatie

· Bedrijfsbeleid: Het is omslachtig om op handmatige processen te rekenen om zeker te weten dat 
uw werknemers belangrijke beleidsregels en procedures hebben gelezen en ondertekend

·  Werknemersrelaties: Het documenteren van klachten, overtredingen en wangedrag zijn 
noodzakelijk in Corporate HR. Er is een risico op onvrede van werknemers als de processen 
inconsistent of foutief zijn, evenals een verhoogd financieel risico als de problemen escaleren naar 
een rechtszaak

| WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?

› De meeste bedrijven scannen hun papieren HR-documenten al en integreren deze in een 
Human Resources Information System (HRIS).

› Grotere organisaties kunnen hun HRIS-gegevens zelfs integreren met hun Enterprise Resource 
Planning (ERP).

| HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN

› Verkort de tijd die nodig is om te werven met het onderzoeken van de gebruikte taal in de ingediende 
sollicitatiebrief.

› Zorgt voor de volledigheid van de onboarding-pakketten, met daarin een uitgebreide mix van HR-
gerelateerde gegevens die naast documenten ook afbeeldingen en video's bevat.

› Verbeter de relatie met medewerkers door hen een persoonlijke interface te bieden waarmee ze op het 
juiste moment toegang krijgen tot de juiste informatie.

› Profiteer van snellere, nauwkeurigere en uitgebreidere identificatie en opvraging van persoonlijk 
identificeerbare informatie (PII) voor de naleving van regelgeving zoals de AVG.

› Informeer en ondersteun bedrijfsdoelstellingen zoals inclusie- en diversiteitsinitiatieven beter.

RESULTAAT  |   In plaats van tijd te besteden aan het zoeken naar informatie, verhoogt u de 

tevredenheid en de betrokkenheid van uw medewerkers. Stel HR in staat om inzichten te verschaffen die 

het bedrijf helpen het beste talent te werven en te behouden. Verschuif de focus van HR naar het 

ondersteunen van strategische bedrijfsdoelstellingen zoals compliance en inclusie/diversiteitsinitiatieven.
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| UITDAGING

› Het zoeken naar contracten voor de eenvoudigste dingen wordt moeilijk als je in honderdduizenden
contracten moet kijken. Daarnaast bevatten ze vaak amendementen en aparte bijlagen en kunnen ze
ook geografisch worden uitgesplitst.

› Vaak is tijd van essentieel belang, met name bij het beheren van risico's, het succesvol omgaan met
klanten, of het geconfronteerd worden met een data-inbreuk of wettelijke verplichtingen. De
juridische reactiesnelheid beïnvloedt het hele bedrijf: verkoopcontracten, koopovereenkomsten met
leveranciers, NDA's die IP- of werknemerscontracten beschermen, en M&A-activiteiten - dit alles kan
leiden tot lagere winsten, een lagere productiviteit en verslechterde zakelijke relaties.

| WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?

› Besteed tijd en geld aan het zoeken naar complexe documenten. Juridisch personeel is duur, of het
nu advocaten zijn of niet en of het nu wel of niet wordt uitbesteed.

› De tijd die wordt besteed aan het zoeken belemmert het personeel in andere juridische zaken, zoals
het onderhandelen en afsluiten van verkopen, het uitvoeren van fusies en overnames en het
uitvoeren van vastgoedtransacties.

| HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN

› Met slimme contentdiensten op basis van AI/ML technologie kunt u met weinig tot geen moeite hele 
contractendatabases classificeren, doorzoeken en analyseren.

› ISlimme contentdiensten stellen u in staat om:

· Snel nieuwe contracten op te stellen op basis van een zoekopdracht naar bestaande soortgelijke
contracten

· Snel te reageren op klantenservice of sales met nauwkeurige en actuele betaal- of
garantievoorwaarden voor verschillende producten en regio's

·  Contracten te analyseren voor bepaalde aansprakelijkheidsbedragen of verlengingsdata,
demografische gegevens, klanten of leveranciers, specifieke clausules, etc.

· Tegelijkertijd in diverse contracten te kijken naar uitgebreide identiteitsfrauduleuze claims op
garantiecontracten

· Eenvoudig te zoeken naar documenten

LEGAL

FUSIES EN OVERNAMES

Het volume en de verscheidenheid aan documenten 
voor review/analyse maakt elke fase van een M&A-
proces uitdagend, van de voorbereidende fase tot de 
tijdgevoelige/beperkte due diligence-fasen en de 
uitbreiding naar de integratie na de overname.

-  De werklast is duizelingwekkend, van bladeren
door papieren documenten tot het lokaliseren van
digitale of andere formaten die intellectueel
eigendom bevatten.

- Handmatige analyse en vergelijking zijn nog
langduriger en foutgevoeliger, wat kan leiden tot
verkeerde beslissingen.

-  Alsof dat nog niet genoeg is, is het ook van vitaal
belang om de vertrouwelijkheid te garanderen
tijdens de uitwisseling van informatie om de deal
te beveiligen.

RESULAAT  |  Verkort de tijd die nodig is om beslissingen te nemen en integreer

nieuwe teams in de organisatie. Focus juridisch talent op het versnellen van de realisatie 
van financiële doelstellingen, het benutten van nieuwe kansen en het verminderen van 
risico's.
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| UITDAGING
› Engineering en R&D worden onder druk gezet om efficiënter te zijn en innovatieve resultaten te leveren 

om zo concurrentievoordeel te bemachtigen.

› Voor de wetenschapper, ontwikkelaar of engineer beletten toegangsproblemen hen om volledig gebruik 
te maken van de rijkdom aan bestaande informatie uit eerder onderzoek, feitelijke ervaringen in het lab, 
of veldnota's.

› De gegevens bevinden zich doorgaans in een waaier van fysieke en digitale formaten. Het vinden van de 
nieuwste versies is een grote uitdaging en het gebruik van een verouderd document kan leiden tot kostbare en 
tijdrovende wijzigingen en vertragingen.

› De meeste grotere organisaties hebben ook meerdere soorten informatie-opslag per LOB die ieder hun 
eigen informatiebeheerprocessen gebruiken.

| WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?
› Besteed middelen en tijd aan informatie zoeken. Dit heeft gevolgen voor elke fase van de ontwikkeling

en het onderzoek, van de initiële planning van een project tot het testen en de oplevering ervan.

› Bij dit soort verspreide gegevens bestaat altijd het risico op onvolledigheid, wat kan leiden tot fouten,
de kostbare duplicatie van technische inspanningen of, in het ergste geval, veiligheidsproblemen.

| HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN
› Volledig geaggregeerde beelden, fysieke documenten, digitale gegevens (bv. tape) en bestaande

analyses, samen met relevante contracten en overeenkomsten, ondersteunen op gegevens
gebaseerde, belangrijke beslissingen.

› Maak gebruik van meerdere manieren om toegang te krijgen tot de vereiste gegevens. Wijs
bijvoorbeeld een plek op een kaart aan en krijg met één klik alle voor die locatie relevante gegevens,
ongeacht het type of formaat.

› Om de interactie te versnellen, zorg je voor versiesbeheer en zorg je ervoor dat annotaties voor alle
partijen zichtbaar zijn.

› Identificeer sneller fysieke activa die verouderd zijn, achteruitgaan of slecht werken om het risico op
audits en mogelijke juridische stappen te verminderen.

ENGINEERING, RESEARCH &  
DEVELOPMENT

BELANGRIJKE R&D EN 
TECHNISCHE GEGEVENS 
ZIJN TE VINDEN IN:

- Papieren rapporten

- Handgeschreven notities

- Magnetische tapes

- Fysieke kaarten

- Microfiches

- Röntgenfoto's of andere 
soorten beeldmateriaal

- Originele tekeningen

- CAD-bestanden

- Video

Meer dan waarschijnlijk zijn deze 
gegevens verspreid over off-site 
locaties zonder een gecentraliseerde 
index of toegangswijze.

RESULTAAT  |  Snel nieuwe inzichten krijgen uit bestaande informatie om nieuwe

innovaties en omzetkansen te ontdekken.
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| UITDAGING

› Voor effectieve marketing is nauwkeurige en actuele informatie over producten en het
concurrentielandschap nodig. De informatie die marketeers gebruiken om hun campagnes,
verkoopmiddelen en productmateriaal op te bouwen, is omvangrijk, maar vluchtig en vaak ook van
gemengde aard. Het laatste wat u wilt in marketing is er verouderd, inconsistent of repetitief uitzien.

› Efficiëntere en productievere marketingafdelingen vinden het wiel niet elke keer opnieuw uit als ze een
product, een social media- of verkoopcampagne lanceren.

› Hoe krijgt u zicht op alle zaken die relevante informatie bevatten, zowel binnen als buiten uw
organisatie? Specifiek, hoe vindt u een stukje tekst of een statistiek om te hergebruiken, te wijzigen of
te verwijderen?

| WAT KUNT U VANDAAG AL DOEN?

› Van een zakelijke of productmarketeer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van alle mogelijke bronnen
waar de informatie zich kan bevinden: uw ECM, interne verkoopportalen, sociale-mediaplatforms en zelfs
papieren zakelijk materiaal.

› Het vinden van de meest actuele en accurate informatie vereist werkervaring - wat betekent dat u weet
waar u moet zoeken.

› Dit kost tijd en het risico bestaat dat u iets belangrijks over het hoofd ziet. Het doorzoeken van
bestanden is sneller met digitale bestanden, maar veel moeilijker met video of berichten op social media.

| | HET TOEPASSEN VAN SLIMME CONTENTDIENSTEN

› Stelt u zich dit scenario voor. In het verleden heeft u een weetje gebruikt dat aangeeft dat 55 procent
van de bedrijven een probleem heeft dat uw bedrijf oplost.

› U bent net klaar met een onderzoek waaruit blijkt dat het percentage veel hoger ligt, dus u wilt deze
nieuwe informatie zo snel mogelijk op de markt brengen.

› Met slimme contentdiensten kunt u '55 procent' intypen en een reeks van alle plekken waar de cijfers
worden weergegeven, inclusief videobestanden en tekstbestanden, bekijken. U ziet zelfs beelden waar u
de statistieken heeft gebruikt.

MARKETING

WELKE LOB BEGINT?

Bij de afweging waar u slimme contentdiensten moet 
toepassen, vraagt u zich af:

-  Hoeveel fysieke/digitale documenten worden er
per jaar geproduceerd/bewaard?

- Welke soorten documenten heeft u?

- Waar worden uw digitale objecten opgeslagen?

-  Hoe classificeert u uw documenten en hoe haalt

u de metadata die relevant zijn voor elk

documenttype eruit?

- Hoeveel metadatavelden worden er gemiddeld in

de database opgeslagen?

- Hoeveel business intelligence-platforms gebruikt

u?
- Hoeveel zakelijke gebruikers maken gebruik van

de business intelligence tools?

RESULTAAT  |   Versterk uw merk met berichten die accuraat zijn, altijd over het onderwerp gaan 

en consistenter zijn over de kanalen heen. Reageer sneller op marktgebeurtenissen met bijgewerkte 
content dan uw concurrenten.
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Next steps

“Organisaties kunnen direct stappen
nemen om bestaande workflows en 
technologie te herzien. Begin met 
het beoordelen van bestaande 
datagedreven workflows. Identificeer 
vervolgens gebruikssituaties met 
hoge niveaus van inefficiëntie bij 
stakeholders en ontwikkel daarna 
een strategie om die pijnpunten aan 
te pakken. 

— Mind the Gap on your DX Journey, IDC, December 2019

Het toepassen van slimme contentdiensten over meer LOB's helpt de C-suite om nieuwe niveaus van 

strategische en operationele voordelen voor de gehele onderneming te bereiken. Slimme 

contentdiensten vormen in feite de kern van de bedrijfstransformatie. 

De C-suite kan deze inzichten overzien en nieuwe strategieën ontwikkelen op organisatieniveau. Deze 

bedrijfsbrede analytische mogelijkheden kunnen een positieve invloed hebben op de omzet en het 

risicoprofiel van de organisatie verminderen.

› Identificeer extra, voorheen niet bestaande inkomstenstromen

› Kies optimale doelstellingen voor kostenbesparing op basis van gegevens

› Ontdek mogelijkheden voor het verhogen van de ROI van technologie over alle LOB's

› Herken gebieden waarin het bedrijf op kosteneffectieve wijze kan groeien

› Bepaal gebieden voor het behalen van grotere concurrentievoordelen

Door gebruik te maken van een platform voor slimme contentdiensten voor de hele organisatie worden de 

operationele voordelen voor de LOB's uitgebreid. Bereik snellere time-to-value door hetzelfde platform te 

gebruiken voor fysieke contentconversie en integratie met digitale gegevens. Rationaliseer de classificatie 

en verrijking van content op een consistente manier (verdere verhoging van de waarde voor de LOB's).

Het inzetten van zo’n soort platform op basis van een cloudmodel maakt gebruik van de schaalgrootte en 

kostenvoordelen die gepaard gaan met cloud computing en opslagflexibiliteit. Een cloud-gebaseerde 

oplossing bevat ook state-of-the-art AI/ML-technologie, die beschikbaar is voor elke workflow of elk proces 

waarop u zich toelegt - zonder dat u hoeft te investeren in het bouwen, upgraden of ondersteunen ervan. 

De implementatie van slimme contentdiensten breidt het bedrijfsbeleid en de compliance uit over de hele 

organisatie voor zowel fysieke (gescande) als digitale (gestructureerde of ongestructureerde) gegevens. 

De nieuwere platforms voor slimme contentdiensten maken gebruik van toonaangevende visuele en 

tekstuele classificatietechnologie om een groot deel van het proces te automatiseren en de kosten te 

verlagen. De breder ingezette dienst kan het juiste beleid toepassen op het type content,

de geolocalisatie en de bijbehorende regulering in de industrie. 

DE C-SUITE 
REALISEERT ZICH 
DE BEDRIJFSBREDE 
VOORDELEN

”
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In dit eBook heeft u de zakelijke voordelen van het 
gebruik van slimme contentdiensten leren kennen.

Iron Mountain InSight® Enterprise Edition wordt geleverd als een abonnementsdienst 
en is een cloud-native content services platform dat AI en ML gebruikt om fysieke en 
digitale content automatisch te classificeren, te extraheren en te verrijken.

Neem contact op voor een demo over wat InSight binnen uw line of business kan 
betekenen.

NEEM DE 
VOLGENDE 
STAP

WILT U MEER WETEN?

- Zie hoe onze dienstverlening werkt.
Plan vandaag nog een demo in.

- Bekijk de feiten over
Iron Mountain InSight.

- Deel dit ebook met belangrijke
stakeholders in uw organisatie:

· LOB-managers

· Chief Operating Officers

· Chief Technology Officers

· Chief Information Officers

· Chief Compliance Officers

· Chief Data or Analytics Officers
WE PROTECT WHAT YOU VALUE MOST®

0800 0244 514  |  IRONMOUNTAIN.NL

+32 2 712 2020   | IRONMOUNTAIN.BE

OVER IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) biedt informatiebeheerservices waarmee organisaties de kosten, risico's en ondoelmatigheden 
terug kunnen dringen die komen kijken bij het beheer van hun fysieke en digitale informatie. Iron Mountain is opgericht in 1951 en beheert 
talloze waardevolle gegevens, waaronder back-up- en archiefdata, elektronische records en fysieke bedrijfsdossiers, en zorgt voor veilige 
vernietiging van informatiedragers voor organisaties overal ter wereld. Bezoek de website voor meer informatie: www.ironmountain.nl / 
www.ironmountain.be.

© 2020 Iron Mountain Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountain en het logo van de berg zijn gedeponeerde handelsmerken van Iron Mountain 
Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

https://www.ironmountain.nl/contact/contact-form
https://www.ironmountain.nl/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.nl/
https://www.linkedin.com/showcase/iron-mountain-benelux/
https://www.facebook.com/IronMountainEUR
https://twitter.com/IronMntEMEA
https://www.ironmountain.nl/contact/contact-form
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