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IRON MOUNTAIN®

EMERGENCY DIGITAL
MAILROOM SERVICE

DE UITDAGING:

In crisistijd lopen veel bedrijfsprocessen anders dan normaal. De toegang tot
kantoren is beperkt, waardoor veel werknemers vanuit huis werken. Toch wordt
belangrijke post nog op uw kantoor afgeleverd van bijvoorbeeld de Belastingdienst,
uw bank of van leveranciers waar uw medewerkers nu niet bij kunnen. Daarnaast

iser een trend aan de gang om papieren informatie uit bedrijfsprocessen te

verwijderen of in ieder geval sterk te reduceren. Toch is het niet mogelijk om al het

papier van uw werkplek te verwijderen zolang er nog steeds papieren post

binnenkomt en uw medewerkers deze post moeten blijven verwerken.

WAT ALS U:

> Een einde kon maken aan de papierstroom die uw organisatie

binnenkomt en uw medewerkers zich kunnen focussen op

kernactiviteiten?

> Medewerkers toegang op afstand kunt verlenen en uw bedrijfskosten

kunt verlagen met behulp van onze technologie & proceskennis?

> Uw informatiebeveiliging en privacy kunt verbeteren?

HOE HET WERKT

De Iron Mountain Emergency Digital Mailroom Service is een abonnementsoplossing
waarmee u papier al voor uw 'voordeur' kunt tegenhouden. U laat de postdiensten
weten dat zij de post voortaan naar ons moeten doorsturen en vanaf dan ontvangt
ons team van experts uw inkomende post in een van onze beveiligde faciliteiten.
Iron Mountain scant, indexeert en zorgt voor kwaliteitscontrole om te voldoen aan
uw eisen voor documentconversie. Door gebruik te maken van optische
tekenherkenning (OCR) via de Google Cloud Vision API, is de inhoud van uw
documenten volledig doorzoekbaar, beschikbaar voor vele bestandstypen en in
meer dan 50 talen.

Zodra uw post is gedigitaliseerd, kunt u deze veilig opslaan, doorzoeken en

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

Essential Edition. Uw data is regionaal opgeslagen in datacenters op het

Europese vasteland. Uw gegevens zijn versleuteld opgeslagen en zijn

benaderbaar via een beveiligd netwerk, waarbij de toegang wordt beperkt door

encryptiesleutels die u bezit en beheert. Dankzij diverse autorisatieniveaus

hebben gebruikers alleen toegang tot de informatie die ze nodig hebben, waar

en wanneer ze maar willen.

FEIT:

86% VAN DE BEDRIJVEN
VINDT HET ENORM
BELANGRIJK DAT ER
WORDT TOEGEWERKT
NAAR EEN PAPIERLOZE
ORGANISATIE.
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VOORDELEN VAN DE EMERGENCY DIGITAL MAILROOM SERVICE

Iron Mountains Emergency Digital Mailroom Service zorgt voor:

> Eenvoudige en snelle toegang tot uw post op een centrale, beveiligde

locatie.

> Minder verspilde tijd op zoek naar de documenten die u nodig heeft.

> Voorspelbare en beheersbare kosten dankzij onze abonnementsdienst.

> Een hoog niveau van informatiebeveiliging en privacy van klanten

dankzij onze ruim 65 jaar ervaring in de business.

> De mogelijkheid om te upgraden naar nog geavanceerdere

mogelijkheden op het gebied van machinaal leren en analyse met Iron

Mountain InSight® Enterprise Edition, dat deel uitmaakt van hetzelfde

platform waar uw gedigitaliseerde gegevens worden opgeslagen.

https://www.ironmountain.nl/digital-transformation/insight
https://www.ironmountain.nl/digital-transformation/insight

