Xillio
Fileshare
Analyse
Welke content bevindt zich op uw fileshares?
Structureren en opschonen
Wilt uw organisatie een stap maken naar een goed ingericht
ECM-systeem dat voorziet in versiebeheer, toegesneden
autorisaties en integratie met kantoorapplicaties? Wilt u
met uw documenten naar de cloud? Wilt u een enterprise
search oplossing implementeren? Of wilt u simpelweg de
content op fileshares opschonen en herstructureren?

Inzicht creëren
Het startpunt voor de bovenstaande doelstellingen is een
analyse van de huidige situatie. De uitgebreide fileshare
analyse van Xillio vergaart alle noodzakelijke inzichten
in de kwaliteit en de kwantiteit van de content op uw
netwerkschijven op basis waarvan u een onderbouwde
ECM- of DM-strategie kunt ontwikkelen. Daarnaast levert
het een advies om de bestaande content met metadata te
verrijken en/of te herstructureren.

www.xillio.nl

sales@xillio.com
+31 35 622 95 45

‘Alle fileshare data eenvoudig en
overzichtelijk in beeld’
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Inzichten zijn, onder andere:
totaalaantal en volume van bestanden
aantal bestanden per extensie
gebruik van de bestanden
creatie- en wijzigingsdata van bestanden
dubbele bestanden en mappen op basis van hash
speciale extensies
tekstanalyse in map- en bestandsnamen
inzichten in patronen op submapniveau
...en nog veel meer
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Input voor de business case
Betere samenwerking en vindbaarheid van
documenten doordat metadata is verrijkt en
later met behulp van een DM-systeem goed
gemanaged kan worden.

Voldoen aan wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld
bestanden die een beperkte tijd bewaard mogen
worden zoals paspoort, ID-kaart en financieel
gerelateerde gegevens.

Besparen storage kosten door het verwijderen
ROT bestanden (Redundant Obsolete Trivial),
dubbele bestanden en meerdere versies.

Succesvolle migratie naar een nieuw ECM- of
DM-systeem omdat alleen waardevolle content
wordt gemigreerd.

Terugbrengen van totaal aantal bestanden door
bestanden die niet meer bewaard hoeven te
worden of niet bewaard mogen te verwijderen.

Verkrijg inzicht nu

Xillio is een internationaal specialist op het gebied van contentmigratie en -integratie. Xillio biedt een
oplossing voor de uitdagingen die organisaties wereldwijd ondervinden met hun gefragmenteerde
contentbronnen. Het hoofdkantoor van Xillio bevindt zich in Hilversum.
Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.

