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BEDRIJFSUITDAGING
U bent verantwoordelijk voor het evalueren en beheren van contracten en
daarnaast moet u met collega’s samenwerken om ervoor te zorgen dat die
contracten ook aan hun behoeften voldoen. U wordt onder druk gezet om
snelle doorlooptijden te behalen maar u wordt afgeremd door een overvloed
aan overbodige administratieve taken en door de last van het beheren van
een combinatie van papieren en elektronische informatie. Bovendien worden
deze vaak op verschillende locaties bewaard. Niet alleen hebt u geen zicht
op de locatie van de contracten, maar u weet evenmin wat de gebruikelijke
voorwaarden zijn, hoeveel actieve contracten er precies zijn en wat de
herzieningsperioden ervan zijn. Natuurlijk zijn er hulpmiddelen beschikbaar om
het proces te automatiseren, de efficiëntie te verbeteren en de tijd die u kwijt
bent aan administratieve taken te verminderen. Maar IT-investeringen voor een
contractsysteem zijn in het huidige bedrijfsklimaat een behoorlijke uitdaging.

WELKE GEVOLGEN HEEFT DIT
VOOR U?
>>

>>

>>

Documenten met gevoelige
informatie kunnen verloren
gaan of worden ingezien door
ongeautoriseerde personen.
U besteedt uw tijd aan
overbodige en tijdrovende
taken wat ten koste gaat van
de service aan uw klanten.
Uw organisatie wordt blootgesteld
aan risico´s, niet-geëvalueerde
contractvernieuwingen,
ongunstige voorwaarden
en inkomstenderving.

WAT ALS U
>>

Tijdrovende, overbodige
taken kan voorkomen, fouten
kan verminderen en uw
doorlooptijd kan verkorten?

>>

>>

>>

Gecentraliseerde zichtbaarheid op
uw gehele contractbeheerproces
kan krijgen met de zekerheid
dat uw informatie vertrouwelijk,
veilig en privé blijft?
Eenvoudig de waarde van een
lopend contract kan vaststellen
en kan prioriteren hoe snel
het kan worden afgerond?
Uw uitdagingen op het gebied
van informatiebeheer kan
oplossen zonder een geheel
nieuw systeem aan te schaffen
of uw IT-afdeling te belasten?

IRON MOUNTAIN® WORKFLOW
AUTOMATION™ Powered by
Hyland – voor contractbeheer
Met Workflow Automation kunt
u zich ontdoen van papieren
processen, de opslag van

contracten centraliseren, het zicht
op deze contracten verbeteren en de
gehele levenscyclus van een contract
beheren. Dankzij een bibliotheek van
contractsjablonen stelt u voortdurend
contracten van dezelfde kwaliteit
op. U kunt processen voor anderen
definiëren en de routering van
documenten automatiseren zodat
deze terechtkomen bij de juiste
mensen. Werknemers kunnen dan
vanaf elke plek reageren, zelfs via
hun mobiele apparaten. Tijdrovende
taken en fouten kunnen zo worden
verminderd zodat u meer tijd hebt
voor activiteiten die waarde toevoegen
aan de organisatie.
Dit systeem maakt het mogelijk
om elektronische notities te
maken, gesprekken te traceren,
contractherzieningen vast te leggen –
eventueel met een directe koppeling
naar uw e-mail. U kunt automatisch
escalatieberichten versturen over
vertragingen en ontbrekende
documenten.
Ook kunt u automatische berichten
versturen over contracten die
binnenkort aflopen of automatische
herinneringen over naderende
vervaldatums. U hebt inzage in de
waarde van uw lopende contracten,
zodat u zo nodig actie kunt
ondernemen om ze sneller af te
ronden.

Aanpasbare dashboards presenteren u
gegevens en cijfers die u waardevolle
inzichten verschaffen. Zo kunt u
voorspellen hoe snel uw contracten
voltooid zijn en dat allemaal zonder uw
IT-afdeling extra te belasten.
Wanneer u gebruik maakt van
Workflow Automation kunt u uw
organisatie beter beschermen tegen
risico’s op het gebied van naleving
van wet- en regelgeving, veiligheid en
privacy. U kunt gebruikmaken van een
audittraject waarin alle activiteiten en
wijzigingen worden bijgehouden, zoals
bijvoorbeeld het weergeven of printen
van documenten.
Wij nemen de bescherming en
compliance van datacentra zeer
serieus. Vanzelfsprekend is uw
informatie veilig binnen een
datacenterinfrastructuur die direct
wordt beheerd door Hyland.
Uw gegevens worden versleuteld,
zowel voor opslag als wanneer
ze worden verzonden. Mocht een
ongeautoriseerd persoon onverhoopt
toch toegang verkrijgen tot uw
documenten, dan kan hij of zij de
versleutelde data nooit bekijken.
De Workflow Automation is
beschikbaar met de volgende
aanvullende diensten om papiervrij
aan al uw verplichtingen omtrent
informatiebeheer te kunnen voldoen:

>>
>>
>>

Met onze Document imaging-diensten
kunt u uw papieren documenten laten
inscannen en indexeren. Zo kunt u uw
documenten eenvoudig terugvinden.
Met onze Beveiligde opslagdiensten
beheert u uw waardevolle fysieke en
digitale documenten en kunt u er een
informatiebeheerbeleid op toepassen.
Wanneer u uw papieren documenten niet
langer nodig hebt en u hebt voldaan aan
de verplichte bewaartermijnen dan kunt u
met onze Veilige vernietigingsdiensten
uw fysieke documenten vernietigen
in overeenstemming met de geldende
regels.
Met de Iron Mountain® Workflow
Automation™, mogelijk gemaakt door
Hyland – voor contractbeheer, krijgt
u de voordelen die horen bij de beste
technologie tegen een voorspelbaar,
maandelijks abonnementsbedrag.
Hiermee vermijdt u kostbare
investeringen en belasting van uw ITafdeling. U kunt fysieke en elektronische
dossiers aan elkaar koppelen, waar deze
zich ook bevinden. Daarnaast kunt u
gebruikmaken van onze best-practice
processen, onze faciliteiten en ons
personeel raadplegen. Iron Mountain
heeft meer dan 65 jaar ervaring
in het beschermen van informatie
en privacy van klanten.
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OVER IRON MOUNTAIN
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) biedt informatiebeheerdiensten waarmee organisaties de kosten, risico’s en
ondoelmatigheden van het beheer van hun fysieke en digitale gegevens verminderen. Iron Mountain, opgericht in
1951, beheert miljarden informatiemiddelen, met inbegrip van back-up en archivering van gegevens, elektronische
dossiers, documentimaging, zakelijke documenten, veilig versnipperen, en nog veel meer, voor organisaties
over de wereld. Bezoek de website voor meer informatie: www.ironmountain.nl / www.ironmountain.be.
© 2017 Iron Mountain Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Iron Mountain en het ontwerp van de berg zijn gedeponeerde handelsmerken
van Iron Mountain Incorporated in de VS en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

ABOUT HYLAND
Founded in 1991, Hyland is one of the largest, independent enterprise content management companies in the world.
Hyland solutions have been built with our partners and customers to give organisations around the world real control
over their information simplifying everyday tasks, creating processes to save time and money and giving them
the freedom to pursue innovation. Hyland is the creator of OnBase®, a single enterprise information platform for
managing content, processes and cases.
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