
OPLOSSING IN HET KORT 

De groeiende concurrentie van onder meer BigTech dwingt financiële 

dienstverleners om hun processen en systemen rond informatiebeheer te 

herzien. Inefficiënte traditionele contentsystemen hebben namelijk een negatieve 

invloed op de winstgevendheid. Denk aan klantenbinding, klantbesteding en 

het marktaandeel. AIIM meldt zelfs dat 76% van de organisaties niet snel de 

informatie kan vinden die nodig is voor de dagelijkse processen. Modernisering 

van informatiesystemen is dus cruciaal voor elke financiële dienstverlener die de 

concurrentie voor wil blijven.

EEN MODERNE OPLOSSING 
VOOR FINANCIËLE 
DIENSTVERLENERS

DE UITDAGING

Veel bestaande bedrijfsapplicaties zijn 

gebouwd op monolithische legacy-

technologieën. Duur in onderhoud en ze 

vereisen een aanzienlijke doorlooptijd 

om echt van waarde te kunnen zijn. 

Daardoor zijn deze technologieën van 

vroeger inmiddels een virtueel anker 

dat organisaties verzwaart. In een 

digitale wereld waar de verwachtingen 

van klanten ieder jaar weer hoger zijn, 

voldoen deze systemen niet langer aan 

de operationele behoeften van bedrijven, 

noch hun klanten. Om te voorkomen dat 

ze klanten verliezen, moeten financiële 

dienstverleners hun verouderde 

systemen snel moderniseren.  

Gelukkig hoeft modernisering geen 

pijnlijk proces te zijn.

Iron Mountain InSight® is een 

flexibele oplossing die past bij de 

behoeften van hedendaagse financiële 

dienstverleners. InSight is open source, 

cloudgebaseerd en maakt gebruik 

van kunstmatige intelligentie (AI) en 

machine learning (ML). Met dit agile 

platform moderniseren bedrijven hun 

informatiesystemen snel en strategisch.

Wij leveren innovatieve technologie en 

methoden om alles uit uw bestaande 

Enterprise Content Management-

infrastructuur en legacy-applicaties 

te halen. Oftewel, de plekken waar uw 

waardevolle informatie zich bevindt. 

Met InSight kunt u snel en eenvoudig 

uw activiteiten moderniseren, de 

klantervaring verbeteren en uw 

informatiesystemen klaarmaken voor 

de toekomst.

DE OPLOSSING

Het Iron Mountain InSight Content 

Services Platform verenigt en 

verbreedt het gebruik van digitale 

informatie binnen de hele organisatie. 

InSight helpt hedendaagse financiële 

dienstverleners te moderniseren en 

transformeert de manier waarop ze: 

 > Waarde leveren aan klanten

 > Zorgen voor security en compliance

 > De omzet verhogen

 > Bedrijfsactiviteiten klaarmaken 

voor de toekomst



DE WEG NAAR HET MODERNISEREN VAN 
LEGACY-APPLICATIES

Onze Verbind + Consolideer-aanpak past bij de 

behoeften van hedendaagse organisaties.  

We zorgen er namelijk voor dat bedrijven tijdens 

het moderniseren maximaal kunnen profiteren van 

hun huidige IT-investeringen, terwijl hun processen 

gewoon doorlopen. 

Verbind InSight met uw bestaande legacy-applicaties 

en contentsystemen om uw informatie te bekijken, 

beheren en gebruiken op één centraal platform.

De voordelen van InSight verbinden met uw systemen:

 > Geen informatiosilo’s meer

 > Meer uit IT-investeringen halen

 > Gestroomlijnde processen en informatietoegang

 > Snellere ROI

Consolideer systemen en databases in uw eigen 

tempo naarmate meer informatie via het InSight-

platform loopt en verouderde toepassingen 

overbodig raken. Wanneer de tijd rijp is, kunt u 

gegevens en content van dure legacy-applicaties 

overzetten naar InSight (of een andere database) 

zonder dat eindgebruikers hier iets van merken.

De voordelen van consolideren met InSight:

 > Strategische migratie van informatie

 > Geen verouderde en dubbele systemen meer

 > Minder risico’s

 > Beperkte bedrijfsimpact

 > Minder totale kosten (TCO)

© 2021 Iron Mountain Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountain en het ontwerp van de berg zijn gedeponeerde handelsmerken van Iron Mountain 
Incorporated in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

HET IRON MOUNTAIN INSIGHT PLATFORM

InSight is een moderne, verbonden en gepersonaliseerde oplossing om alle informatie binnen 

een organisatie optimaal mee te benutten. Deze drie kenmerken zijn onmisbaar voor moderner 

informatiebeheer. 

MODERN VERBONDEN GEPERSONALISEERD

Open source en  
cloudgebaseerde architectuur

Alle content samen in één hub
Low-code development 
en configureerbare 
toegangscontrole

Inclusief AI en machine learning
Integreert met bestaande 
systemen

Oplossingen op maat die 
content, data, mensen 
en processen met 
elkaar verbinden

Hoogpresterend met losse 
schaalbare onderdelen

Inbound en outbound 
microservices API

Ook toegang via mobiel

Uitgebreid Digital Asset 
Management (DAM) 

Gebruik on-premise, 
via cloud of hybrid

Gemakkelijk aan te 
passen aan veranderende 
bedrijfsvereisten

Kan omgaan met alle 
soorten content

Agile aanpak van development
Ingebouwde workflow 
& automatisering
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