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*August 2018 Digital Transformation Survey: Iron Mountain & Coleman Parks

HET LATEN VERDWIJNEN 
VAN PAPIER UIT 
WERKPROCESSEN IS 
EEN TOPPRIORITEIT 
VOOR DIGITALE 
TRANSFORMATIE. 
42% VAN DE 
ITMANAGERS SCANT 
DOCUMENTEN OM 
RUIMTE VRIJ 
TE MAKEN.

CIJFERS UIT
DE PRAKTIJK

BRON: IRON MOUNTAIN & 

IDG COMMUNICATIONS, 

“TRANSFORM YOUR OFFICE 

INTO AN ENVIRONMENT 

THAT IS FLEXIBLE, 

COLLABORATIVE AND 

PRODUCTIVE”

SAMENVATTING

IRON MOUNTAIN INSIGHT® 

ESSENTIAL EDITION OP AWS

DE UITDAGING

Uw organisatie staat onder grote druk om haar strategische doelstellingen te 
bereiken en waarde te creëren voor interne en externe stakeholders. U wilt zich daar 
vol op storten, maar hebt te maken met een mix van papieren en digitale informatie 
wat uw plannen vertraagt.

Als u zich in zo’n hybride omgeving bevindt zonder een centrale plek waar u alle 
informatie kunt bekijken zijn u en uw medewerkers veel tijd kwijt aan het zoeken naar 
informatie. Heeft u de informatie eindelijk gevonden en is het op papier, dan moet u 
eerst nog andere stappen nemen voordat u deze informatie kunt delen, met name 
met werknemers die ver weg zitten.

DATGENE DAT U NODIG HEEFT, ALTIJD BIJ DE HAND

Iron Mountain InSight Essential Edition is een abonnementsdienst die het scannen van 
fysieke documenten combineert met digitale opslag op Amazon Web Services (AWS). 
De gescande en opgeslagen documenten zijn toegankelijk via de online hub Iron 
Mountain Connect™. Digitale documenten die zijn opgeslagen op andere cloud-
omgevingen kunnen worden geïntegreerd, evenals bestandsuploadmogelijkheden.

Het scannen gebeurt door een partij die u al vertrouwt met uw papieren documentatie 
en die u kan helpen met het beheren van de totale informatielevenscyclus van digitale 
en papieren informatie. U kunt rekenen op een bewezen chain of custody zodat u altijd 
weet waar uw fysieke en digitale data zich bevindt.

Maak gebruik van onze experts die meer dan 20 jaar ervaring hebben met scannen, 
indexeren en digitaal opslaan van informatie. Daarnaast heeft Iron Mountain een 
uitgebreid netwerk van beeldverwerkingscentra met gekwalificeerd personeel en 
materiaal. Zo heeft u een totaaloverzicht van uw informatie, maakt u opslagruimte vrij 
en kunt u informatie makkelijker beheren en gebruiken. Besluitvorming gaat vlotter én 
u houdt grip op uw compliance.

HOE HET WERKT

Iron Mountain scant, indexeert en voert een kwaliteitscontrole uit om te voldoen 
aan uw vereisten voor documentconversie. OCR-technologie (Optical Character 
Recognition) via Amazon Textract wordt gebruikt om de inhoud van uw document 
volledig doorzoekbaar te maken. De techniek is beschikbaar voor de bestandstypen 
PDF, TIFF en Office-documenten en in meer dan 50 talen.

Digitale documenten die zijn opgeslagen op andere plaatsen kunnen ook worden 
geïntegreerd om al uw documenten gecentraliseerd zichtbaar en toegankelijk te 
maken. U kunt geautoriseerde gebruikers toegang geven tot alleen die informatie die 
ze nodig hebben. Uw elektronische informatie wordt versleuteld opgeslagen en over 
een beveiligd netwerk verstuurd. De toegang is beperkt door beveiligingssleutels. U 
kunt bestanden als links en e-mailbijlagen delen met zowel interne als 
externe gebruikers.
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VOORDELEN VAN DEZE OPLOSSING

Iron Mountain InSight Essential Edition maakt het mogelijk uw digitale transformatie 
in gang te zetten. U kunt:

Opslagruimte vrijmaken en uw migratie naar de cloud versnellen.

Snel en eenvoudig al uw documentatie op een centrale plek doorzoeken.

Sneller beslissingen nemen en de time-to-market verkorten.

Voorspelbare kosten beheren.

AANVULLENDE OPLOSSINGEN

Voor klanten die hun archieven opslaan in een van de goed beveiligde faciliteiten 
van Iron Mountain is onze oplossing Image on Demand zowel een alternatieve 
documentenservice voor het opzoeken van informatie uit een doos of open opslag, als 
een ‘betalen naar gebruik’ -methode om informatie op papier of film waar noodzakelijk 
te digitaliseren. 
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