Klaar voor digitaal overbrengen naar het e-Depot?
Gemeenten werken op dit moment hard aan een goede archivering van hun
digitale documenten. Om deze informatie duurzaam toegankelijk te houden,
brengen gemeenten hun digitale documenten over naar een e-Depot.
TMLO: uitdaging voor u als gemeente
Een belangrijk aspect voor de toegankelijkheid van digitale documenten is metadata. Al in 2014 is er een
standaard uitgeroepen voor metadatering bij lokale overheden, te weten het toepassingsprofiel metadatering
lokale overheden (TMLO). Deze standaard brengt voor gemeenten een aantal uitdagingen met zich mee. De
software van Xillio biedt hiervoor een bewezen oplossing:

Hoe selecteer je de
digitale documenten
voor het e-Depot?

De software verbindt met
de gewenste bronnen van
digitale documenten en op
basis van regels selecteert
het wat in aanmerking
komt voor het e-Depot.

Hoe voeg je ontbrekende
metadata toe?

Op basis van de inhoud
van het document en al
bekende metadata in het
DMS vult Xillio de metadata
automatisch aan conform
het TMLO.

Hoe lever je de digitale
documenten compleet
en overzichtelijk aan?

Documenten worden
vanuit de bron
geëxporteerd en samen
met de aangevulde
metadata klaargezet voor
opname in het e-Depot.
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Xillio biedt een oplossing voor gemeenten om hun content
conform het TMLO eenvoudig en succesvol over te brengen naar
het e-Depot.

Voordelen gebruik Xillio software
Het huidige DMS hoeft niet te worden aangepast.
De software verbindt standaard met de meest gebruikte document management systemen van
Nederlandse Gemeenten.
Het is eenvoudig selectieregels te maken om alleen de content die in aanmerking komt voor
ovrebrenging te extraheren.
Verrijking van de metadata vindt plaats door intelligente business rules op basis van de context,
inhoud en de bestaande metadata van de documenten.
Niet volledig automatisch ingevulde metadata is door business rules eenvoudig aan te vullen.
De software ondersteunt ieder e-Depot.

Onze aanpak
Installatie
Installatie en initiële
inrichting van de software
in uw IT-omgeving

Analyse
Verbinden met de verschillende bronnen van informatie. Vaststellen en
inrichten regels voor
selectie.

Transformeren
Transformatie naar het
TMLO-model. Ontbrekende metadata conform
TMLO aanvullen.

Export
Het exporteren van
documenten en metadata
voor opname in het
e-Depot.

E-Depot Migratie Service
De Xillio E-Depot Migratie Service is ideaal voor bedrijven die behoefte hebben aan een stressvrije
contentmigratie naar het e-Depot binnen de gestelde tijd en binnen het budget. Xillio biedt de E-Depot
Migratie Service tegen een vaste (concurrerende) prijs en met gegarandeerd resultaat.

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.

