
Organisaties worden meer en meer uitgedaagd om digitaal te werken. Niet alleen door de 
toenemende digitalisering en informatisering van processen, maar ook door de toenemende 
vraag naar digitalisatie van andere organisaties, klanten en burgers is dit een aandachtspunt 
geworden. 

Hybride wereld

De realiteit is echter dat we nog steeds in een hybride wereld leven waarbij papier nog steeds een 
deel van vele processen uitmaakt. Zo zijn er bijvoorbeeld miljoenen papieren documenten die we als 
organisatie omwille van juridische redenen moeten bijhouden.

Veel bedrijven zijn al gestart met de overgang van een papieren naar een meer digitale werking. Deze 
overschakeling gaat vaak gepaard met heel wat uitdagingen. Gezien de complexiteit van bepaalde 
documentstromen is begeleiding en ondersteuning in deze transitie zeker zinvol en soms zelfs 
noodzakelijk. 

VAN DOCUMENT (PAPIER) 
NAAR DATA (DIGITAAL)
Beschermen en digitaliseren van uw belangrijkste assets
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Smart databeheer

Een slimme combinatie van document archivering, -digitalisering en data-extractie biedt flexibele 
oplossingen om archieven en ongestructureerde documenten volledig veilig om te zetten in 
gestructureerde data. Die kunnen naadloos geïntegreerd worden in allerlei toepassingen en processen.

Gegarandeerd veilig en vertrouwelijk

Alle vertrouwelijke documenten en data worden verwerkt in een volledig beveiligde omgeving.
 
 » Wij zorgen dat uw documenten opgeslagen worden in een omgeving die speciaal ontworpen is 

voor het bewaren en verwerken van confidentiële informatie met o.a. omheining, camerabewaking, 
badge systeem en klimaat- en vochtigheidscontroles.

 » De confidentialiteit en veiligheid van uw informatie wordt te allen tijde bewaakt door o.a. een 
uitgebreid trackingsysteem, de uitvoering van beveiligde transporten, projectleiders, de opzet van 
anonieme archieven inclusief versleuteling van uw gegevens en beveiligde dataverbindingen.

 » Elk van onze medewerkers onderschrijft trouwens periodiek de persoonlijke verantwoordelijkheid 
en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de documenten en informatie die door hem/haar worden 
verwerkt.

Hierdoor kunnen wij u waterdichte garanties bieden inzake veiligheid en discretie, volledigheid, 
beeldkwaliteit, traceerbaarheid bij de verwerking en archivering van uw documenten en data.

via een gedetailleerde indexering en een online raadpleging van deze 
overzichten zijn de gearchiveerde dossiers binnen een handomdraai 
ter beschikking, hierbij is zowel een digitale als fysieke oplevering 
mogelijk.

na een grondige voorbereiding van de ontvangen documenten 
worden deze professioneel gedigitaliseerd. De digitale bestanden 
worden op een veilige manier opgeleverd. 

via het gebruik van intelligente software systemen en een 
ontwikkeling op maat van de klant kan informatie uit documenten 
gehaald worden die in een vooraf afgesproken formaat wordt 
opgeleverd. Dit kan gaan om info uit o.a. facturen, vragenlijsten, 
loondocumenten maar ook uit alle andere documenten. 

wij kunnen alle inkomende poststukken voor u ontvangen, 
digitaliseren en opleveren volgens strikte afspraken. Enerzijds wordt 
hierdoor geen nieuw archief gecreëerd, anderzijds wordt hierdoor het 
thuiswerken gefaciliteerd.
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Securitas België
Sint Lendriksborre 3
B-1120 Brussel
T +32 (2) 263 55 55

vito.raamcontract@securitas.be
www.securitas.be
Vergunning als bewakingsonderneming: 16.1068.01 – Erkenning als beveiligingsonderneming 20.0958.69

Wenst u meer informatie over hoe u de veiligheid van uw organisatie kunt aanpakken? 
Contacteer ons via ict.presales@securitas.be of ga naar: www.vito-securitas.be
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