
Sponsored Content

Haal eindelijk alles uit 
uw content, voor meer 
efficiëntie en groei

Tegenwoordig verwerkt elke organisatie 

enorme hoeveelheden content. Maar de 

gegevens staan vaak verspreid opgeslagen 

bij meerdere gebruikers, in oude 

computersystemen en diverse applicaties.

Vooral sterk gereguleerde en procesgedreven 

sectoren, zoals de gezondheidszorg, 

financiële dienstverlening en de publieke 

sector, merken hoe lastig dat is.

Maar er is goed nieuws: 

Cloud-gebaseerde content services 

platforms (CSP's) helpen u efficiënter 

werken, gegevensbeveiliging 

garanderen en inspelen op uw 

veranderende bedrijfsklimaat.

Bedrijfscontent is 

er in alle soorten 

en maten.

De variatie en het volume 
van content groeit

143 ZB
Zoveel data wordt er in 2024 wereldwijd 

gecreëerd, vastgelegd, gekopieerd en gebruikt.1

Er komt steeds meer ongestructureerde 

en gestructureerde inhoud uit:

Mobiele apparaten

Socialmedianetwerken

E-mail

ERP-applicaties

CRM-systemen

SaaS-applicaties

Audio-, video- en tekstbestanden

Voor meer efficiëntie en groei moeten organisaties 

hun content classificeren, opslaan, beheren, 

doorzoeken en kunnen terugvinden.

Maar de meeste organisaties 

hebben geen bedrijfsbrede 

contentstrategie.

Bovendien kampt IT 
met allerlei pĳnpunten

Door de pandemie werd 

gebruikerstoegang een 

nieuwe uitdaging.

Gebruikerstoegang — één interface 

levert informatie aan de juiste 

ontvangers, op het juiste moment.

Het antwoord? Content services platforms, oftewel CSP's.

Oplossingen op deze next-gen platforms kunnen de klantervaring verbeteren, 

de productiviteit verhogen en kernprocessen van bedrijven digitaliseren. 

En ze helpen oude en nieuwe IT-problemen op te lossen:

PIJNPUNTEN OPLOSSINGEN

1
Klanten, werknemers en 

partners verwachten een 

consumentenervaring.

Ervaring van klanten, werknemers en 

partners — koppeling met apps van derden 

zorgt voor een strakke integratie. Aanpasbare 

gebruikersinterfaces verbeteren de ervaring.2
IT-budgetten zijn krap of zijn 

verschoven naar ROI-gedreven 

bedrijfsresultaten.

Kostenbesparingen — moderne 

CSP-platforms bieden flexibele, 

goedkopere alternatieven op 

abonnementsbasis.3
Processen voor 

documentverwerking en 

-beheer zijn gedecentraliseerd, 

arbeidsintensief en complex.

Complexiteit — AI en 

automatisering verbeteren de 

efficiëntie en productiviteit.4
Beveiliging, governance, 

compliance en risicobeperking 

staan op het spel. 

Beveiliging en governance — Met 

gecentraliseerde diensten wordt één 

veilig bedrijfsbeleid mogelijk.5
Bedrijfsleiders willen 

vandaag een oplossing, 

niet morgen.

Bedrijfsbehoeften — Low-code 

verwerking maakt snelle en eenvoudige 

applicatieontwikkeling mogelijk, om 

zonder gedoe in te spelen op 

bedrijfsbehoeften.
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Meer weten?

Sponsored Content

Lees hier meer over het content 
services platform Iron Mountain InSight.

1 Bron: IDC, 2020

https://www.ironmountain.com/nl/services/content-service-platform

