
BE-RM-EXT-220115-00 +32 2 712 2020 | ironmountain.be 1

SEE INFORMATION

DIFFERENTLY

A R C H I E F -  E N  I N F O R M AT I E B E H E E R :  

E E N  G O E D  
B E G I N  I S  H E T 
H A LV E  W E R K
D E  B A S I S P R I N C I P E S  VA N  D I G I TA L I S E R I N G
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E E N  B E K N O P T E  H A N D L E I D I N G 
VO O R  H E T  P L A N N E N ,  U I T VO E R E N 
E N  P RO F I T E R E N  VA N  E E N 
D I G I TA L I S E R I N G S P RO G RA M M A

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt 
planning, organisatie en een strategie voor het 
beheer van fysieke en digitale documenten vanaf 
het allereerste begin, door actief gebruik van veilige 
opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. 
Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw 
organisatie informatierisico's te beperken, kosten te 
beheren en het fundament te leggen voor analyse 
van 'big data'.

I N L E I D I N G

AIIM – Paper Wars 2014- An Update from the Battlefield

68% is het ermee eens dat zaken-doen-met-de-snelheid-van-
papier 'binnen enkele jaren onaanvaardbaar' is geworden
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Verbeterde mogelijkheid tot doorzoeken / delen van zakelijke
documenten

Verbeterde procesproductiviteit   

Minder fysieke opslagruimte  

Snellere reactie op klanten / burgers / personeel

Beveiliging van gegevens en naleving van wet- en regelgeving
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Een exemplaar afdrukken en verwerken als papier

Meerdere exemplaren afdrukken / afdrukken en fotokopiëren

Afdrukken en terugscannen naar het registratiesysteem  

Op het scherm verwerken maar een exemplaar afdrukken voor 
het archief 

Op het scherm verwerken en een elektronisch exemplaar opslaan

Rechtstreeks doorsturen naar het registratiesysteem

WAAROM DIGITALISEREN?

Onjuist beheerde informatie kan uw processen vertragen, 
uw klanten ergeren en efficiëntie hinderen. Om maar 
niet te spreken over de kosten van opslag van papier 
in dure kantoorruimte. Uw bewaartermijnenschema en 
investeringen in veilige offsite opslag, in combinatie met 
slimme digitalisering, bieden u toegang tot de informatie 
die u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt. Voor veel 
bedrijven is eenvoudige toegang tot de administratie 
vanuit verschillende locaties noodzakelijk. Van bouw tot 
onderzoek en ontwikkeling en van HR tot marketing, 
documenten delen en samenwerking is essentieel voor 
het succes van een bedrijf. 

BEGIN BIJ HET BEGIN

Bepaal voordat u aan uw digitaliseringsproject begint, 
wat u wilt bereiken. Denk daarbij aan:

 Mogelijkheid tot doorzoeken/delen - fysieke dossiers 
kunnen over verschillende systemen, toepassingen, 
afdelingen en locaties zijn verspreid. Het vermogen 
van informatie om zich te verspreiden en van 
vorm te veranderen, maakt het uiterst lastig en 
kostbaar om informatie te vinden en te gebruiken.  
Gedigitaliseerde gegevens in gecontroleerde 
opslagplaatsen maken het mensen makkelijker om  
op het juiste moment te vinden wat zij nodig hebben.

 Procesproductiviteit - vaak hebben bedrijven hun 
processen en procedures voor archiefbeheer niet 
onder controle. Om operationele inefficiëntie tegen 
te gaan, kunt u het beste kiezen voor werkprocessen 
die het eenvoudiger of doeltreffender maken om 
papieren documenten te converteren naar digitale 
dossiers. 

 Minder opslagruimte - fysieke dossiers kunnen dure 
kantoorruimte in beslag nemen en na verloop van tijd 
gaat het ophalen steeds langzamer.  Gedigitaliseerde 
dossiers maken waardevolle ruimte vrij, terwijl de 
documentatie beter toegankelijk is. 

De belangrijkste drijfveren voor het  
scannen en opslaan van gegevens:

AIIM, Paper Wars – An Update from the Battlefield, 2014

Een afdwingbaar bewaartermijnenschema helpt uw 
organisatie de documenten te bewaren die om juridische 
en zakelijke redenen, en met het oog op de naleving 
van wet en regelgeving, nodig zijn, en laat u weten 
wanneer ze afgevoerd kunnen worden. Een cultuur 
van alles gewoon maar bewaren voor het geval dát, 
kan duur zijn en inefficiëntie in de hand werken. Onze 
korte handleiding, Een goed begin is het halve werk, 
De basisprincipes van bewaartermijnenschema's, kan u 
helpen om belangrijke stappen te zetten.

Als u eenmaal weet wat u bewaart en waar het is, 
hebt u een beter uitgangspunt voor een effectief 
scanproject. Natuurlijk is het geen kwestie van ieder 
document in uw archief scannen en verder alle informatie 

http://www.ironmountain.nl/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/Best-Practices/D/Mini-Document-Retention-Guide.aspx
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die uw bedrijf binnenkomt ook gelijk scannen. Iron 
Mountain kan u helpen bij het oplossen van complexe 
archiefbeheerproblemen en bepalen welke documenten 
niet vaak worden gebruikt en dus geschikt zijn voor opslag 
in gesloten dozen. We bieden ook mogelijkheden voor 
open opslag, voor documenten die u vaak moet bekijken. 
Activefile®-beheer kan helpen om het proces voor het 
vinden van documenten te optimaliseren en maakt het 
gemakkelijker en sneller om papieren dossiers te hanteren.

1. BEOORDEEL DE SITUATIE

Elk digitaliseringsproject voor archiefbeheer begint met de 
vaststelling van een aantal simpele feiten. Wat u moet weten:

 Waar uw documenten zich bevinden

 Of al uw documentatie naar behoren is gelabeld

 Welke technologieën worden gebruikt voor het 
maken en opslaan van gegevens

 Welke technologieën en welk kwaliteitscontroleproces 
worden gebruikt voor de digitalisering

 Hoe de verschillende afdelingen en locaties gegevens 
verwerken, als de functie nog niet centraal wordt 
gecoördineerd

Als een bedrijfsproces al is gedigitaliseerd, zoek dan uit 
hoe het proces werd gepland en uitgevoerd. Kijk of er 
nog geleerde lessen zijn waarvan u kunt profiteren. Werkt 
het goed? Is het opslagsysteem effectief? Als u geen 
bestaande papiervrije processen kent, kies dan zorgvuldig 
een proefproces. Verder dient u uw beleid te controleren 
en eventuele zwakke punten in de naleving van wet- en 
regelgeving vast te stellen. Dit kan een moeizaam proces 

zijn, maar het kan veel soepeler verlopen als een derde 
partij, zoals Iron Mountain, u helpt.

2. DEFINIEER UW DOELEN

Voor een succesvol digitaliseringsproject is een duidelijk 
omschreven doel onontbeerlijk. Transformatie gebeurt 
niet door het overzetten van een schakelaar of een klik 
van een muis. Werken aan één project tegelijk biedt u de 
mogelijkheid om zowel de kosten als het rendement te 
plannen. Of uw digitaliseringsproject nu groot of klein 
is, beslis wat u wilt bereiken. Bedenk wat verbetering 
betekent voor het bedrijf als groter geheel en hoe u dat 
zou kunnen meten. Voor sommige organisaties kan dit 
een snellere werking van de klantenservice betekenen, 
dus moet u ook beslissen hoe u uw doelen gaat meten. 
Voor andere bedrijven kan het doel zijn om meer te doen 
aan documenten delen en samenwerking, wat weer heel 
andere metingen nodig maakt.

3.  ONDERZOEK HANDMATIGE PROCESSEN EN 
PROCESSEN WAARBIJ INTENSIEF GEBRUIK 
WORDT GEMAAKT VAN PAPIER

Werk samen met mensen in bedrijfsonderdelen 
om erachter te komen hoe het proces dat u hebt 
geselecteerd werkelijk werkt - en waar het fout gaat. 
Ontdek waar papier: 

 Het bedrijf binnenkomt

 Onderdeel gaat uitmaken van een proces

 De werkruimte verstopt

 Toegang tot de informatie beperkt

 Een knelpunt in een proces veroorzaakt

STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE 
DIGITALISERING
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AIIM, Paper Wars – An Update from the Battlefield, 2014

Uw doel is niet alleen om de juiste documenten te 
scannen, maar ook om de papierstroom in een proces 
te beperken of te stoppen. Zoek uit waar het papier 
vandaan komt en ontwikkel een uniforme oplossing. 
Soms gaat het niet alleen om papier; het kan ook gaan 
om het omzetten van een elektronisch dossier in papier 
met het oog op de verwerking. Bekijk het proces dat u 
wilt veranderen zorgvuldig. 

Hoe klanten omgaan met facturen, inkooporders en 
formulieren die als PDF-bijlagen aan e-mailberichten 
zijn gehecht:

Afhankelijk van de structuur van uw organisatie, kunt u 
de volgende partijen hierbij betrekken:

 IT

 Financiën

 Compliance 

 Legal

 Inkoopmanagers

 Afdelingsmanagers

4. STEL OP VERSTANDIGE WIJZE PRIORITEITEN

Bepaal het belang van elk document zodat u scant wat 
u nodig hebt. Dit voorkomt dat er papier moet worden 
gebruikt als onderdeel van een bedrijfsproces. Ook 
kunt u gemakkelijk geïndexeerde dossiers maken in een 
algemeen, doorzoekbaar formaat.

5. ZORG DAT UW MENSEN ACHTER U STAAN

Om veranderingen te bewerkstelligen, moet u senior 
belanghebbenden overtuigen van de waarde die 
digitalisering biedt. En u moet ook de mensen die 
informatie gebruiken in hun werk ervan overtuigen dat ze 
profiteren van digitalisering. Werk nauw samen met zowel 
beleidsmakers en als gebruikers om ervoor te zorgen dat 
u een plan maakt en aanbiedt dat geschikt is voor het 
doel en een sterke business case vertegenwoordigt.

60% van de gebruikers heeft  binnen 12 maanden rendement 
geconstateerd op hun papiervri je projecten en een 
indrukwekkende 77% binnen 18 maanden
AIIM – Paper Wars an Update from the Battlefield, 2014
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Voer een procescontrole uit, zodat 
senior belanghebbenden duidelijk 
kunnen zien waarom een bedrijfsproces 
traag of omslachtig is. Werk nauw 
samen met teams die informatie 
gebruiken en neem hun ideeën en 
suggesties op in uw plannen.
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Als u slides van ons nieuwste onderzoek wilt gebruiken om 
een business case voor digitalisering op te zetten, kunt u ze 
nu downloaden.

MET VOLLE KRACHT VOORUIT
Om te blijven concurreren moeten bedrijven goed voorbereid zijn op een verspreid, mobiel en zelfs wereldwijd 
personeelsbestand. Digitalisering biedt mensen snel en veilig toegang tot informatie - informatie die hen in 
staat stelt om hun werk te doen. Organisaties van alle soorten en maten moeten investeren in digitalisering om 
nu en in de toekomst vooruitgang te kunnen boeken.

APPENDIX 1 

TIPS OM UW PAPIEREN DOCUMENTEN ZO GOED MOGELIJK VOOR TE BEREIDEN OP HET 
SCANNEN

Talloze documenten zijn digitaal ontstaan, maar als er voor uw project papieren dossiers moeten worden gescand, 
hebt u een schema nodig voor handmatig scannen.

 Houd onleesbare stukken apart voor afzonderlijke 
verwerking

 Verdeel documenten in groepen op grond van 
grootte, kleur, datum, documenttype, enz.

 Bewaar bindmiddelen om documenten later weer 
bijeen te hechten 

 Vouw papieren documenten voorzichtig open en 
strijk ze glad

 Verwijder nietjes, paperclips en andere 
bevestigingsmiddelen

 Plak gescheurde documenten met niet-vergelende, 
matte tape

 Stapel alle pagina's in dezelfde richting zodat de 
bovenkant en voorkant van elke pagina in de juiste 
stand liggen

 Noteer na het scannen welke documenten zijn 
gescand

6. PLANNEN EN EVALUEREN

Sommige bedrijven hebben honderden processen waarbij 
digitale dossiers zijn betrokken. Bekijk de systemen 
die uw bedrijf gebruikt om gegevens vast te leggen en 
bedenk dat eenvoud het kenmerk van het ware is. 

Het principe van een enkelvoudig systeem dat meerdere 
processen op verschillende locaties kan bedienen, is 
duidelijk. Wanneer u samenwerkt met Iron Mountain, 
hebt u toegang tot de nieuwste ideeën op het gebied van 
digitalisering en kunt u rekenen op de begeleiding van 
een vertrouwde adviseur. 

SLIDES DOWNLOADEN

http://www.ironmountain.be/nl/knowledge-center/reference-library/view-by-document-type/best-practices/b/building-the-business-case/decision/get-slides-with-facts-on-digitisation.aspx

