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Archief*****

MERAK nu ook in Overijse

zie ook beelden op p.4

In de nieuwe MERAK-vestiging in Overijse wacht 200 kilometer
schapruimte op 7500 ton papier. Uw documenten vinden er een
vijfsterren onderkomen. De normen die MERAK er zichzelf oplegt, zijn
gebaseerd op de Britse Standaard voor de opslag van historische
archieven. Met dezelfde zorg waarmee zij hun kostbare verzamelingen
beschermen, bewaart MERAK uw documenten.

Een voetbalveld
grondoppervlakte
De MERAK-vestiging in Overijse is het
sluitstuk van een investeringsproject over 3
jaar ter waarde van 10 miljoen euro. Een
bedrijfshal van 6000 m2 werd er omgetoverd in een hypermodern archief, dat
klaar staat om een half miljoen
archiveringsdozen te ontvangen. In een
aparte zaal verzekeren krachtige scanners
en computers de vlotte verwerking van de
sterk toegenomen vraag naar elektronische
archivering.

filteren er alle partikels tot 0,5 micron uit
de lucht en neutraliseren schadelijke
moleculen. Ook de temperatuur blijft
continu binnen de normen. Een intelligent
luchtconditioneringssysteem streeft naar
een ideale vochtigheidsgraad.
Het daglicht wordt volledig geweerd en
vervangen door ultravioletarm kunstlicht.
Dat voorkomt oxydatie en vergeling van de
papier- en kartonvezels. Het enige slechte
nieuws komt voor eventuele ‘knagende
gasten’: hen is ook geen lang leven
beschoren.

Vijfsterrenhotel

Water als vriend en
vijand

Dacht u dat archieven nauw, bedompt en
stoffig zijn? Strijk dan eens met uw vinger
over een willekeurige doos in het MERAKarchief. Hier geen stoflaag. Krachtige filters

Het archief beschikt over een eigen
noodstroomaggregaat. Veiligheidshalve
werd dat ondergebracht in een apart
gebouw, tezamen met de verwarmings-

installatie. Zo wordt de veiligheid
gegarandeerd en brand vermeden.
Wist u overigens dat het sprinklersysteem
geen water bevat? Toch niet zolang twee
afzonderlijke detectorsystemen geen alarm
slaan. Want dan worden de buizen
bliksemsnel onder druk gezet en zorgen
sectionale sprinklers voor een gerichte
brandbestrijding. Een chirurgische ingreep
dus, waarbij de hoeveelheid water en de
behandelde oppervlakte zo klein mogelijk
gehouden wordt.
De instant afvoer van het bluswater is ook
verzekerd: alle vloeren op alle niveaus
bestaan uit metalen roosters! De originele
MERAK-dozen zijn bovendien bestand
tegen een accidenteel waterbad door hun
waterafstotende eigenschappen.
Onze leidinggevende archivarissen tenslotte
krijgen een periodieke training in een
brandweerschool en zijn allen drager van
een attest.

MERAK: fysische bewaring en beheer van alle informatiedragers
archiveert uw documenten (papier, microfilm, film) • scant uw documenten en archiveert ze
op CD-Rom • bewaart uw computer back-ups • stelt de broncode van uw software veilig

A r c h i v i n g

S o l u t i o n s
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Gratis scantest
Facts and figures about archiving management

De MERAK-scanners ‘slikken’ om het even welk formaat op om het even
welke drager. Contracten, bouwplannen of afleveringsbonnen? Geen
probleem! Contacteer ons nu voor een gratis scantest. Dat kan met de
aangehechte antwoordkaart of per telefonische aanvraag.

3

MERAK heeft alles onder 1 dak

Scannen & elektronisch
archiveren
Scannen is eenvoudig. Dat lijkt toch zo. Tot u MERAK in actie gezien heeft. Met scans tot formaat A0,
automatische of manuele indexering, raadpleging via CD-Rom of internet, opslag in de e-bunker,
archivering van de originelen ... Het volledige proces past onder 1 dak. Dat van MERAK.

Minutieus voorbereid

Snel teruggevonden

Het verschil merkt u al, nog voor er één blad gescand is.
De MERAK-adviseur komt langs en kient voor u de aangewezen
manier van elektronisch archiveren uit. Met de juiste
indexeringsgraad en archiveringswijze. Geen halfslachtige
standaardoplossingen, maar een professioneel systeem dat uw
bedrijf past als een handschoen.

Scannen zonder indexeren is als klasseren in blanco dozen. U
weet dat alles er is, maar u vindt niets terug. Gelukkig kunt u bij
MERAK kiezen uit 4 pakketten die u helpen bij de organisatie
van uw elektronisch archief. Met twee individuele oplossingen
via CD-Rom en twee oplossingen voor werkgroepen via intra- of
extranet.

Individuele oplossingen

Optimaal gescand
Na ingangscontrole en conditionering van de documenten start
het scannen zelf. Met reusachtige machines die zelfs een
A0-breedte met onbeperkte lengte aankunnen. Met snelheidsmonsters die de inhoud van een kaft er in een mum van tijd
doorjagen. Zonder een steekje te laten vallen en onder het
waakzaam oog van de MERAK scanningexpert. Ook recto/verso,
in kleur of op kalkpapier.
Elke scan wordt manueel of automatisch geïndexeerd. U duidt de
vaste velden aan en onze software leest ze in, om ze via OCR
(Optical Character Recognition) te vertalen naar indexeerbare
tekst. Voorbeeld? Uw facturen, die u later razendsnel doorzoekt
op bv. datum, nummer of klant. En dat zonder één enkele
beduimelde kaft te doorbladeren. Overigens vormt ook ‘full text’
geen probleem.
U vindt dan het document terug door te zoeken op een
willekeurig woord.

Met de ‘MERAK CD‘ kunt u uw gegevens eenvoudig consulteren
per cd. Indien uw archief verschillende cd’s omvat, laat
‘MERAK Index‘ u toe alle indexen van deze cd’s samen te
voegen. En zo kunt u zeer snel de nodige documenten
terugvinden.

Oplossingen voor werkgroepen
Het uitwisselen van CD-Roms tussen meerdere collega’s is
omslachtig en impliceert risico voor verlies. Het antwoord heet
‘MERAK Archive’. Een performante intranet-oplossing, waarbij
de indexen én de scans aangeleverd worden op uw server.

Controle en indexering ➚
➘ Scannen tot A0 formaat
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En daar blijft het niet bij. De gebruikers kunnen zelf elektronische
documenten (bv Word, Excel, Powerpoint, PDF) toevoegen aan het
systeem. En u organiseert met ‘MERAK Archive‘ zelfs de
documentflow!
Wilt u niet investeren in extra ruimte op uw eigen servers? Beslaat
uw bedrijf diverse vestigingen? Wilt u documenten delen met uw
leveranciers? Dan is ‘MERAK Archive Online’ de gedroomde
oplossing. MERAK plaatst alle scans en indexen op haar webservers.
U consulteert ze via een eenvoudige en beschermde interface.

Nieuwe centrale Helpdesk

Veilig bewaard

Niet alle documenten verdienen elektronische archivering.
Kandidaten zijn papieren dragers met één van de volgende
kenmerken:
• actief (bv. facturen)
• waardevol (bv. aktes)
• onhandig (bv. ontwerpen, bouwplannen)
• gedeeld (bv. lay-out ontwerpen)
• gehandtekend (bv. leveringsbons)

We laten u niet in de kou staan met de originele documenten.
Als u dat wenst, vinden wij een plaatsje in de geconditioneerde
archiefruimte. Hieruit diepen we ze op eenvoudig verzoek zo weer
op.
Speel op zeker. En laat MERAK kopies van de CD-Roms bewaren in
haar elektronische kluis of in de e-bunker. Die weerstaat zelfs aan
een aanval met elektromagnetische bommen.

Onze nieuwe Helpdesk staat voor u klaar. Tijdens de kantooruren kan
u er terecht voor allerhande vragen, bijvoorbeeld rond de MERAK
software pakketten. Onze operatoren kunnen met u de nodige
procedures doorlopen. Hebt u een vraag, aarzel niet en bel onze
Helpdesk.

Ook voor u?
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Zuidrand van Brussel
Facts and figures about archiving management
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Met de nieuwe vestiging brengt MERAK zijn diensten nabij de klanten
in de Brusselse Zuidrand. Uiteraard met dezelfde garanties als in andere
locaties: 100% traceerbaarheid, 0% fouten bij de eindklant en 100%
beschikbaarheid: 7 dagen op 7 en 24 uur op 24.
Wenst u, al dan niet vergezeld van interne of externe auditeurs, inzage
ter plekke in uw documenten? Onze functionele consultatieruimtes
verwelkomen u.

Geslaagd voor strengere ISO-norm

Stel ons op proef!
Wilt u MERAK testen voor u ermee in zee gaat? Zoekt u naar een professionele oplossing voor uw
archiveringsprobleem? We staan u met raad en daad bij. Bel ons.
➭

Papieren archivering - mogelijkheden
Gelijmde verzegeling van de dozen, inventarisatie van de documenten afzonderlijk, bewaring in de e-bunker?
Alles kan bij MERAK: vraag raad.

➭

Elektronische back-ups - logistiek
MERAK helpt u bij het bepalen van het optimale stramien voor het back-upritme en de wisselprocedure.

➭

Scanning & Elektronische archivering
Twijfelt u aan de haalbaarheid van elektronische archivering?
De MERAK-adviseur komt vrijblijvend bij u langs en werkt de ideale scanningoplossing voor u uit.

➭

Bedrijfsbezoek
Pottenkijkers? Die bestaan niet voor MERAK, dat trots is op zijn state-of-the-art installaties.
Bezoek onze archieven en verbaas u over de wetenschap van het archiveren. Maak nu een afspraak.

200 kilometer schapruimte • plaats voor een half miljoen dozen • intelligente luchtconditionering • sprinklersysteem • branddetectie •
waterafstotende archiefdozen • eigen noodstroomaggregaat • functionele consultatieruimte • 3-voudige barcode-identificatie

En in het volgend nummer
• MERAK Inventory Online
• Een archiefinventaris maken - hoe beginnen we eraan?
• Daarom is uw archief meer confidentieel bij MERAK

Version française
disponible sur demande

MERAK n.v. Archiving Solutions
Antwerpen • Tel 03.325.55.90 • Fax 03.325.79.04
Brussel • Tel 02.263.05.58 • Fax 02.263.05.59 • Mechelen • Tel 015.45.19.35 • Fax 015.45.19.36
info@merak.be • www.merak.be

VU.: A. Rooms, Bischoppenhoflaan 284, B-2100 Deurne

Al na de allereerste audit in 1994 mocht MERAK het certificaat ISO 9002 voor ‘data storage’ voeren. In december 2002 werden de
drie standaarden ISO 9001, ISO 9002 en ISO 9003 geïntegreerd in ISO 9001:2000. Dat staat voortaan voor een globaal systeem van
kwaliteitsmanagement. Doel is het consistent afleveren van producten of diensten die beantwoorden aan de verwachtingen van
klant en aan de heersende reglementering.
De overstap van ISO 9002 naar ISO 9001:2000 is veel meer dan zomaar een formaliteit. Toch vormen de strengere kwaliteitseisen
voor MERAK geen probleem: alle vestigingen en alle producten werden sinds 1 juni al na de eerste audit gecertificeerd.

