
Informatie is macht. Een consistente data-archiveringsstrategie voor alle afdelingen, 
van de juridische afdeling tot IT, kan de productiviteit, veiligheid en bedrijfsgroei 
vergroten. Zit uw organisatie op één lijn? 

FOCUS OP 
ONGESTRUCTUREERDE DATA
Ontdek hoe een samenhangende datastrategie uw succes 
kan bepalen 1 op de 4 bedrijven denkt 

meer waarde uit het 
data-archief te kunnen 
halen.

Uitdaging 1

Archiefbeheer is een teaminspanning, 
maar het ontbreekt vaak aan een plan
Optimaal gebruik van data vraagt in de eerste plaats om inzicht 
in en overeenstemming over het gebruik van informatie.
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Uitdaging 2

U kunt geen informatie verkrijgen 
uit data waar u niet bij kunt. Een 
effectieve data-archiveringsstrategie 
vereist dat iedereen de benodigde 
toegang verkrijgt.

Zonder toegang heeft data-
archivering geen zin

Uitdaging 2
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Uitdaging 3

De waarde van data 
verschilt per persoon
Kunnen uw data de omzet verhogen? Uw 
dienstverlening verbeteren? Uw veiligheid 
vergroten? Dat kunnen ze. Maar eensgezindheid 
binnen de organisatie is essentieel voor succes.
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Organisaties zonder een gestructureerde aanpak hebben moeite om het potentieel van hun 
gegevens optimaal te benutten. Een consistente archiveringsstrategie heeft een positieve invloed 

op de stabiliteit, de omzet en het algehele succes.

DE OPLOSSING: 
ÉÉN UNIFORME STRATEGIE

Bedrijven 
genereerden

aan extra inkomsten 
uit archieven in het afgelopen jaar.

Overweeg samenwerking met een betrouwbare leverancier als Iron Mountain© voor uw data-archivering, zodat u 
interne IT-middelen kunt vrijmaken, risico’s kunt elimineren en aantrekkelijke mogelijkheden naar voren komen. 

Krijg een duidelijker beeld van de aanzienlijke financiële voordelen van een samenhangende data-archiveringsstrategie.
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