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RETRIEVAL SERVICE

BUSINESS CHALLENGE

Met een personeelsbestand dat steeds vaker thuis of op locatie werkt en 

toenemende regeldruk moeten bedrijven aan de slag met complexe 

informatiestromen. U hebt fysieke bestanden die extern zijn opgeslagen in 

een Iron Mountain faciliteit en die u nodig hebt om de bedrijfsvoering in stand 

te houden. U hebt een manier nodig waarop uw team toegang heeft tot de 

informatie in uw bestanden en dozen, terwijl ze op afstand werken en geen 

fysieke toegang hebben tot deze dossiers.

WAT ALS U? 

> Snel, eenvoudig en 'milieuvriendelijk' de papieren documenten kunt

terugvinden die u off-site heeft opgeslagen?

> Uw medewerkers op afstand snel toegang kunt geven tot de informatie die
ze nodig hebben in digitale vorm?

> Veilig toegang kunt krijgen tot uw dossiers om u te helpen gefundeerde
beslissingen te nemen en uw processen te stroomlijnen?

HOE HET WERKT

Iron Mountain Digital Retrieval Service is een abonnementsdienst voor klanten 

die grote hoeveelheden van hun fysieke dossiers willen digitaliseren die 

momenteel in Iron Mountain faciliteiten zijn opgeslagen. De oplossing biedt u 

veilige digitale toegang tot belangrijke documenten, waar en wanneer u die 

nodig heeft. 

Wanneer u inlogt op Iron Mountain Connect™, onze web-based customer hub, 

kunt u vragen om uw papieren documenten te laten scannen.  Iron Mountain 

haalt uw documenten op en scant, indexeert en zorgt voor kwaliteitscontrole op 

de scans om te voldoen aan uw eisen voor documentconversie.

Door gebruik te maken van optische karakterherkenning (OCR) technologie via 

de Google Cloud Vision API, is de inhoud van uw documenten volledig 

doorzoekbaar op tekst of indexering. Deze technologie is beschikbaar voor vele 

bestandstypes en in meer dan 50 talen. Zodra uw documenten gedigitaliseerd 

zijn, brengen we de fysieke documenten terug naar een veilige opslaglocatie.
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VOORDELEN 

> Maak veilige, gezamenlijke toegang tot uw informatie mogelijk.

> Gemakkelijk en snel zoeken naar belangrijke documenten vanuit één 

centrale, veilige locatie.

> Geen onverwachte kostenposten door gebruik te maken van een 
abonnementsdienst.

> Maak gebruik van onze meer dan 65 jaar ervaring in 
informatiebeveiliging en het beschermen van privacy van klanten. 

> Voor geavanceerde machine learning- en analysemogelijkheden heeft u 
de mogelijkheid om te upgraden naar Iron Mountain InSight® 
Enterprise Edition, onderdeel van hetzelfde platform waar uw 

gedigitaliseerde gegevens worden opgeslagen.

AANVULLENDE DIENSTEN

Met Iron Mountain's Records Storage beveiligt en beschermt u uw 

waardevolle fysieke dossiers en documenten en koppelt u deze dossiers aan 

een  archiefbeheerprogramma. 

Iron Mountain Connect™ is een online hub die u helpt uw informatie te 

beheren. Met deze tool plaatst u orders, voert u activiteitenrapporten uit en 

heeft u altijd en overal toegang tot uw voorraadgegevens. 

Image on Demand is een alternatieve documentscansservice voor het 

converteren van kleine hoeveelheden informatie op papier of film naar een 

digitaal formaat. 
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U kunt uw nieuwe gedigitaliseerde dossiers veilig opslaan, doorzoeken en 

openen in onze moderne, veilige cloud-opslagplaats, Iron Mountain InSight® 

Essential Edition. Digitale documenten die elders zijn opgeslagen, kunnen ook 

worden opgenomen om al uw documenten bij elkaar te hebben voor 

gecentraliseerde toegang. Uw digitale informatie wordt versleuteld 

opgeslagen en tijdens de overdracht over een beveiligd netwerk wordt de 

toegang beperkt door encryptiesleutels die u bezit en beheert. Dankzij de 

rolgebaseerde autorisatieniveaus hebben gebruikers alleen toegang tot de 

informatie die ze nodig hebben, waar en wanneer ze die nodig hebben.
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