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Inleiding

Simac Archief
Services

Simac Archief Services bestaat uit
een tweetal verschillende diensten
die uiteraard te combineren zijn om
tot een compleet  sluitend resultaat
te komen. 

 
Voor de digitalisering willen organisaties zoveel mogelijk gebruikmaken van
elektronische documenten. De overstap van papier houdt bepaalde risico’s in;
men wil garanties dat documenten niet gewijzigd worden, dat de datum van
verzending of ontvangst betrouwbaar is, dat er een oplossing is voor de
formaten van opslag die regelmatig wijzingen.
 
Het vertrouwen in de digitalisering van handtekeningen, aangetekende
zendingen en archivering is cruciaal. En dat nog los van de strenge wet- en
regelgeving op het gebied van dossierbeheer. Klantinformatie en data  is
gevoelig en waardevol. Dat betekent dat veilige opslag, beheer en transport van
dossiers essentieel zijn.
 
En dan zijn de digitale documenten ook nog op vele verschillende locaties
opgeslagen, de file server, in mailboxen, de cloud, SharePoint of andere
locaties. Dat maakt het steeds moeilijker de informatie terug te vinden. En wat
als er een applicatie niet meer gebruikt wordt maar dat wel toegang geeft tot
data die te raadplegen moet zijn en blijven voor een periode van soms jaren?  
 
Dit zijn voor ons redenen geweest om onze Archief Services te ontwikkelen. De
diensten bestaan uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te
combineren zijn om tot een compleet  sluitend resultaat te komen.
  
We hopen u meer inzicht te geven in de mogelijkheden van archivering en u op
weg te helpen naar een meer volwassen archiveringsbeleid voor uw organisatie.

Ik wens u veel leesplezier.  
 
Ivo de Zeeuw
Senior Sales Consultant
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Ongestructureerde informatie  
 
Deze informatie zit opgesloten in losse bestanden die niet worden beheerd door
een overkoepelende applicatie en/of database. Denk hierbij aan Word, Excel,
PowerPoint, PDF’s, afbeeldingen, videobestanden en geluidsfragmenten. Deze
informatie ‘zwerft’ over uw IT- omgevingen heen en wordt op allerlei
verschillende locaties opgeslagen. Met de komst van Cloud omgevingen is de
verspreiding nog groter geworden.
 
Denk dan eens aan DropBox, OneDrive en iCloud. Het probleem met deze
gebruikte oplossingen is het feit dat men aan de achterkant niet precies weet
wat de aanbiedende partijen hiermee doen.  
 
Wanneer men binnen uw organisatie data zoekt die, bijvoorbeeld, van belang is
voor een juridisch onderzoek of uw documenten hebben een bewaarplicht
conform de archiefwet of vanuit bedrijfsorganisatorisch beleid, dan is het
verstandig om uw data op te slaan binnen een zogeheten e-Depot of digitaal
archief. De dienst die Simac hiervoor biedt is volledig ingericht om uw data op
deze manier gecentraliseerd en duurzaam op te slaan. U kunt metadata
toevoegen om deze data te classificeren en zo terug te vinden. 
 

Opslag ongestructureerde informatie
 
De data die u naar het archief stuurt wordt op minimaal twee geografisch
gescheiden locaties opgeslagen. Waarbij, dit in tegenstelling tot vele andere
archiefoplossingen, de data en de metadata als één object worden opgeslagen.
Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens
beschrijven. Het is dus eigenlijk data over data. Bijvoorbeeld de auteur of
datum.
 
Het openen en vinden van deze  objecten gebeurt op basis van standaard
internetverbinding en een URL. Een andere manier van het vindbaar of
toegankelijk maken van informatie is via een centrale archiefserver. Deze is
eenvoudig in uw IT-omgeving op te nemen en biedt de gebruikers een locatie
waar de data kan worden neergezet, waarna deze naar de Simac Archief
Services wordt doorgezet.
 
Het gebruiken van een dergelijke archiefoplossing heeft als voordeel dat ‘oude’
data niet meer op de primaire storage staat. Deze storage wordt daarmee niet
alleen ontlast, maar ook de kosten blijven lager.  Daarnaast  bieden de primaire
opslagsystemen niet de mogelijkheden om aan de wettelijke verplichtingen te
voldoen.
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Applicatie Archief 

U heeft data welke uitsluitend te raadplegen is via een applicatie of een
applicatieketen. Deze applicatie kan in zijn geheel in het archief worden
geplaatst en op verzoek aan- of uitgezet worden om te worden geraadpleegd.
De applicatie is uitsluitend te raadplegen door, de door uw organisatie
vastgestelde gebruiker(s). De applicatie wordt gestart en kan worden
geraadpleegd. Na gebruik wordt de applicatie weer gearchiveerd. Er worden
geen mutaties in het systeem verwerkt, het archief is immers ‘read-only’.
 
Dit type archief is uitsluitend geschikt voor applicaties die gebruikmaken van
relationele data (bijvoorbeeld databases). Denk bijvoorbeeld aan de
geschiedenis van uw personeelsinformatiesysteem waarbij er tussen de
informatie allerlei relaties liggen. Ook is dit archief uitermate geschikt als uw
organisatie fuseert met een andere organisatie waarbij de oude applicaties
beschikbaar moeten blijven om te raadplegen. Het applicatie archief is uit te
breiden met een archiefserver waar men de ongestructureerde data op kan
vragen.
 

Applicatie Archief mogelijkheden
 H ieronder ziet u de verschillende ‘modus operandi’ van een applicatie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actief Dit is de modus waarin men de

applicatiegroep kan raadplegen. Dit
heeft een goede performance om
informatie op te zoeken.

Stand-by Dit is de modus waarbij de
applicatiegroep niet actief is en uit
staat (niet bereikbaar voor raadplegen)
en snel weer operationeel kan worden
gemaakt.
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 Archief  In deze modus staat de

applicatiegroep uit en op een langzame
storage laag (de performance is
geschikt voor een minimaal aantal
gebruikers). Applicaties kunnen naar
actief gezet worden. Dit betekent dat de
data wordt verplaatst naar een snellere
opslag, dit gebeurt terwijl de
applicatiegroep opstart en operationeel
is. De applicatiegroep is direct
beschikbaar, echter is de performance
laag maar wordt naar gelang de data
wordt verplaatst hoger.

 
 
 
 
  

De vindbaarheid of toegankelijkheid
van het applicatie archief 
Het archief is volledig via internet te raadplegen, inclusief Multi-factor
Authenticatie. Men krijgt een internetadres waar men naar toe kan gaan. Na het
inloggen krijgt men de mogelijkheid om de betreffende applicatie op te starten.
 
 

Wat krijgt u met de Simac Archief
Services? 
Als u gebruikmaakt van de Simac Archief Services krijgt u toegang tot een
platform waar uw organisatiegegevens worden opgeslagen en toegankelijk
worden gemaakt voor gebruik.
U hoeft zich niet bezig te houden met capaciteitsplanning van uw storage, waar
documenten worden opgeslagen of welke applicatie servers er nodig zijn om
toegang tot een applicatie te krijgen. U kunt zelf uw data raadplegen (via
internet of een eigen VPN) of u kunt bij onze Servicedesk een applicatie laten
aan- of uitzetten.        
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www.simac.com

Tot slot
 
Betrouwbare partner met kennis en ervaring
Simac heeft alle kennis en ervaring in huis om ook de migratie voor haar
rekening te nemen. Afhankelijk van uw situatie starten we met een klein project
om daarna in fasen de dienst uit te rollen over al uw te archiveren data.
 
Klanten van Simac ervaren dagelijks de voordelen van deze archiefdiensten.
Terwijl Simac op de achtergrond zorgt voor de continuïteit van de archiefdiensten
(99,8% beschikbaarheid op jaarbasis).      
 
Meer weten? 
Wilt u uw organisatie klaarstomen voor onze archiveringsoplossing? Neem
gerust contact met ons op via: contact@simac.com of bel +31 (0) 40 258 29 11.

Simac ICT Nederland

We bieden een volledig pakket
diensten en projecten rondom de
ICT-infrastructuur voor middelgrote
en grote organisaties. We staan dicht
bij onze klanten. We begrijpen hun
uitdagingen. We spreken hun taal.
Simac ICT Nederland biedt de
zekerheid van jarenlange kennis en
ervaring, de betrouwbaarheid van een
financieel solide bedrijf en de
toewijding van een persoonlijke,
betrokken dienstverlener.

Simac ICT Nederland bv

De Run 1101, 5503 LB Veldhoven  •  Postbus 340, 5500 AH Veldhoven  •  T: +31 (0)40 258 29 44  •  F: +31 (0)40 258 27 05  •  E: info@simac.com
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