archiefopslag en -beheer
voor het onderwijs

UW UITDAGINGEN
Heeft u binnen uw onderwijsinstelling te maken met een fusie
of verhuizing? Gaat uw archivaris
binnenkort met pensioen? U wilt
meer grip op uw processen rond
documentmanagement? Of heeft u
simpelweg ruimtegebrek?
Dataspace snapt dat een onderwijsinstelling complex is.

U heeft onder andere te maken
met examendossiers, personeelsdossiers, studentendossiers en
een financiële administratie. Maar
wellicht ook met een bibliotheek.
En u heeft te maken met wet- en
regelgeving, zoals de Archiefwet
en de AVG. Bovendien loopt u
risico’s. U moet er niet aan denken

HOE KAN DATASPACE U HIERBIJ HELPEN?
Dataspace is uw specialist voor archiefbeheer. U kunt bij ons terecht
voor archiefopslag en wij nemen het volledige beheer van uw archief
over. Ook als dat al bij een externe partij staat. Uw archief wordt volledig
geautomatiseerd en onder de beste condities bewaard en beheerd.
Desgewenst kunnen we ook een complete archiefverhuizing voor u
organiseren en uitvoeren.
Daarnaast kan Dataspace de digitalisering van documenten voor u
verzorgen (inclusief koppeling met uw systeem) en process outsourcing.

dat er brand- of waterschade ontstaat. Of stukken die kwijt raken
of in verkeerde handen vallen.
Heeft u al eens overwogen om uw
archief uit te besteden? Dataspace
verzorgt dit al voor vele onderwijsinstellingen.
We delen graag onze kennis met u
en nemen u alle zorgen uit handen.

WERKWIJZE
1

2

Inpakken van dozen en
dossiers.

8

Alle archiefdozen voorzien
van een doosbarcode.

7

Plaatsen van de dozen in de
archiefstellingen.

9

Indien aanwezig: Dataspace
ontvangt een Excel bestand
met de huidige indexgegevens van de dozen.

10

Verwerken van alle
gegevens in de Dataspace
database.

Via de gratis web applicatie kunnen geautoriseerde
medewerkers managementinformatie raadplegen en
opvragingen doen.

3

4

Transport naar het
Dataspace archiefdepot.

6

Lossen aan een overdekt
laaddock.

5

Scannen van barcodes, overnemen beschrijving op de
dozen en koppelen van deze
informatie.

11

Vaststellen hoeveel dozen
zijn ontvangen.

12

Bezorgingen gebeuren altijd
via eigen vervoer en rechtstreeks aan de opvrager.

Opvragingen kunnen ook
gebeuren via scannen on
demand.

UW VOORDELEN
ruimtebesparing
AVG Compliant

Hieronder vindt u meer informatie
over onderwerpen die u wellicht
ook van belang vindt:

financiële besparing
beperkte personele inzet nodig
verzekerde professionaliteit in archivering
geanonimiseerde opslag door barcodes
24/7 toegang tot uw archief
informatie altijd traceerbaar en onmiddellijk opvraagbaar
toegevoegde waarde in het proces van informatievoorziening
veilig en betrouwbaar (ISO-9001 norm)

Vertrouwelijkheid & beveiliging
Kwaliteit & Certificaten
MVO

REFERENTIES
In het onderwijs werken we onder andere al voor:

Wilt u meer weten over de oplossingen die Dataspace biedt voor onderwijsinstellingen?

Lees hier een aantal casussen.

Naast het onderwijs zijn we sterk in de zorg, overheid, de
financiële sector, accountancy, advocatuur en bij woningcorporaties.
Onze klanten geven ons gemiddeld een 8,4.
Een greep uit de feedback van onze klanten:
‘ONZE ONDERWIJSINSTELLING IS ERG TEVREDEN OVER DE
PROFESSIONELE AANPAK.’
‘MIJN MENSEN ZIJN ERG BLIJ ZIJN MET HET PERSOONLIJKE
CONTACT MET HUN VASTE CONTACTPERSONEN.’
‘WIJ WAARDEREN JULLIE TRANSPARANTIE EN DUIDELIJKHEID.’
‘ONZE COMPLIMENTEN VOOR DE SERVICE EN DE SNELHEID.’

OVER DATASPACE
Dataspace is een Nederlands
bedrijf, opgericht in 1999 en dé
specialist in archiveren, digitaliseren
en beheren van data en documenten én de logistiek daaromheen.
Dataspace beheert de archieven
voor zo’n 600 opdrachtgevers in
geconditioneerde archiefdepots.
Daarnaast digitaliseren we dossiers
in grote aantallen of ‘on demand’
en we nemen (delen van) logistieke
en administratieve processen over.

INTERESSE?
Wilt u eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen en horen wat we
voor andere onderwijsinstellingen doen? We delen graag onze kennis.
U kunt contact opnemen met Laurens van Thiel via l.vanthiel@dataspace.nl
of 06 21 52 83 46.

Dataspace Nederland B.V.
Marinus van Meelweg 19
5657 EN EINDHOVEN
040 - 293 13 18
www.data-space.nl
Volg ons op LinkedIn

