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Papieren archieven

Archieven digital iseren

Externe bewaring back-ups

Fi lm bewaring

Sof tware  esc rowUPDATE
FACTS AND FIGURES ABOUT EXTERNAL ARCHIVING MANAGEMENT

Archiveren van papieren documenten

Wie doet beter?
Professioneel archiveren wordt al her en der ‘merakeren’ genoemd. Waarom? Omdat Merak uitsluitend

archiveert en het niet als nevenactiviteit beschouwt. Hoog tijd dus voor een checklist van wat wij onder

‘archiveren’ verstaan. Meteen ook een handige lijst om uw eigen interne opslag of de voorstellen van

andere leveranciers te toetsen. U merkt het al: Merak is zeker van zijn stuk.

Netjes verpakt
De optimale bewaring van papieren archieven

begint bij een correcte verpakking. De twee

uitgekiende Merak-dozen beschermen hun

inhoud tegen papierverzuring. Niet-actieve archieven in bulk

vinden een aangepast onderkomen in de kunststof palet boxen,

die Merak gratis ter beschikking stelt.

Anoniem opgeslagen
Industriële spionage is onbegonnen werk in het

Merak-archief. Want onze dozen dragen geen

merktekens, op een anonieme streepjescode na.

Bovendien wordt elke zending door de computer over de

archiefruimte verspreid. Waarbij geen enkele werknemer alle

sleutels in handen heeft om de inhoud van een doos op te vragen

én ze op te sporen. Nog niet anoniem genoeg? Kies dan voor

gelijmde doosverzegeling.

Van A tot Z getraceerd
Het anonieme barcodesysteem heeft nog een

extra troef: er kunnen eenvoudigweg geen

fouten gemaakt worden! Merak dubbelcheckt

elke doos driemaal op zijn traject van ophaling tot opberging. En

registreert daarna ook elke archiefbeweging. Geniaal, want door

deze totale traceerbaarheid weet u ook wie op welk moment welk

document geconsulteerd heeft.

Veilig beschermd
Merak spelt ‘Veilig’ met een hoofdletter.

Sectorale sprinklers, vloeren uit draadrooster en

waterafstotende dozen beperken de gevolgen

van bluswater tot de plaats van het onverhoopte onheil zelf.

Camerabewaking rondom en meervoudige toegangsbeveiliging

houden ongewenste gasten buiten de deur. Zelfs de positie van 

de koeriers wordt doorgeseind naar de centrale dispatching.

Vijfsterren bewaard
In zijn nieuwe vestiging legt Merak de lat hoog

met normen die gebaseerd zijn op de Britse

Standaard voor de Opslag van Historische

Archieven. Met krachtige 0,5 micron stoffilters, conditionering van

temperatuur en vochtigheid, UV-arm kunstlicht en noodstroom-

aggregaat in een apart gebouw.

MERAK: BEWARING 

EN BEHEER VAN ALLE

INFORMATIEDRAGERS
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DEZE PAGINA WAS TE KLEIN

Nu al onder de indruk van de behandeling die 

uw archief bij Merak krijgt? Dan hebben we goed

nieuws voor u: dit is nog maar het topje van de

ijsberg. Lees verder op pag. 2 en neem contact

met ons op voor een Merak-bedrijfsbezoek. 

En treedt binnen in de wondere wereld van

professionele archivering.

U w  i n f o r m a t i e  i s  n e r g e n s  v e i l i g e r
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Perfect geïnventariseerd
Merak reduceert uw papieren archief tot een

virtueel archief door de feilloze inventarisatie

van elke doos – desgewenst zelfs van elk

individueel document. Vanaf dan bepaalt ú met het archiefbeheer-

programma Merak Inventory wat er met de dozen gebeurt.

Opvragen of markeren voor langere bewaring of vernietiging? 

Het kan met een muisklik - met Merak Inventory Online zelfs via

het web.

24/7 Consulteerbaar
Wilt u een doos opvragen? Consulteer uw

archieven dan ter plekke in de Merak-

consultatieruimtes – ook ideaal voor audits of

fiscale controles! Of vertrouw op de Merak-koeriers die de

opgevraagde archiefstukken naar uw kantoor brengen, 7 dagen

op 7 en 24 uur op 24. Wilt u ultieme flexibiliteit en snelheid? Met

scan on demand vist Merak een door u opgevraagd document op

om het meteen te digitaliseren en u te mailen.

Op verzoek ingescand
Merak kan ook al uw documenten eerst scannen

om de originelen daarna definitief op te bergen

of te vernietigen. Door de indexering op vaste

velden of zelfs integrale tekst, vindt u meteen het document dat 

u nodig hebt – op uw intranet of via internet.

Geconditioneerd 
of vernietigd
Hadden uw archieven al te lijden?! Dan

herconditioneert Merak ze eerst naar uw

wensen – inclusief inventarisering. Wenst u zich na de wettelijke

bewaartermijn zo snel mogelijk te ontdoen van documenten?

Geen probleem: het Merak-systeem signaleert en vernietigt ze, 

na dubbelcheck.

ISO-gecertificeerd
Merak draagt het ISO 9001:2000-certificaat 

voor haar globale systeem van kwaliteits-

management. Doel? Het consistent afleveren

van producten of diensten die beantwoorden aan uw

verwachtingen en aan de heersende reglementering.

100% flexibel geprijsd
Externe archivering is altijd voordeliger dan

gelijkwaardige interne oplossingen. Want Merak

spreidt zijn vaste kosten over al zijn klanten.

Voor hen rest een 100% variabele kost, berekend volgens het

aantal stuks en de gewenste opties. Zonder de angst voor diefstal,

bedrijfsspionage, brand, stroomuitval, overstroming en

personeelsverloop.

Omringd door professionals
Archiveren is onze enige activiteit - hiervoor

leven wij. Logisch dat we dan ook staan te

trappelen van ongeduld om u vrijblijvend te

adviseren over de beste oplossing voor uw bedrijf. Geef ons 

een seintje!

Uiteraard archiveert Merak meer

dan papier alleen. Ook back-ups,

systeem software, broncodes,

films en elektronische archieven

zijn bij ons in (meer dan) goede

handen.

Op de laatste pagina vindt u een

overzicht van onze diensten.



Promedia vertrouwt 
op Merak  

Gigantische gegevensstroom
9 miljoen Gouden en Witte gidsen met 140.000 adverteerders, 

42.000 grafische ontwerpen (internet + papier) en 27.000 (papieren)

buitenkolom-advertenties? Dat moet wel Promedia zijn. Een gevestigde

waarde in de wereld van de communicatie waar 700 medewerkers

garant staan voor correcte en volledige informatie. Zij genereren een

gigantische stroom van elektronisch verwerkte en

opgeslagen gegevens. Het hoeft geen betoog dat

Promedia alleen maar genoegen neemt met waterdichte

back-upprocedures inclusief off-site data storage. 

Dhr. Olivier Jourand, IT system operator, gunt ons een 

blik achter de schermen en praat over de samenwerking

met externe archivaris Merak.

Waarom koos Promedia voor 
off-site data storage?
Olivier Jourand: “Back-ups horen niet thuis in het gebouw

waar de originelen draaien. Daarom werden die van onze

Antwerpse hoofdzetel tot eind 2003 in eigen beheer

bewaard in een elders gelegen opslagruimte met kluis. Een

Promedia-chauffeur stond in voor het transport van de uit

te wisselen gegevensdragers. Toen de man met pensioen

ging, keken we uit naar een externe oplossing voor off-site

data storage. Zodat we niet langer zelf in de bres moesten

springen bij ziekte of vakantie van de chauffeur. Of de

back-up noodgedwongen zelfs eenmalig uitstelden als hij

onverwacht een dag afwezig was.” Meteen de ideale

omstandigheden voor de tweede wet van Murphy, die stelt

dat een fout altijd op het meest onaangename moment

gebeurt ... 

Zijn de back-upprocedures
gestandaardiseerd?
“Inderdaad, ondanks het feit dat onze ICT-infrastructuur bijzonder

complex is met Sun-, AS400- en tientallen Windows-servers. 

Dat verklaart meteen ook de grote diversiteit van de back-ups:

besturingssystemen, data, gebruikersprofielen, Tivoli-backups voor 

SAP, specifieke pc-installaties, software, enz. 

En toch willen we in staat zijn om bij een calamiteit maximaal 1

werkdag aan gegevens te verliezen. Een uitgekiend systeem van

wekelijkse volledige back-ups en dagelijkse incrementele back-ups op

afzonderlijke tapes - en dit voor elk van de systemen - slaagt hierin.

Vroeger was het wel een heksenwerk om de chauffeur elke dag opnieuw

een precieze paklijst te bezorgen van de mee te nemen en terug te

brengen tapes. Dat is gelukkig verleden tijd: de automatische Merak-

software met barcodes stuurt zichzelf aan. Het initieel op poten zetten

van dit raderwerk verliep vlot, net zoals de uitwisseling sindsdien. En

gaat er toch eventjes iets fout - overigens nooit kritisch - dan wordt dat

meteen rechtgezet door Merak. ”

Hoe verloopt de uitwisseling?
“Elke voormiddag biedt de Merak-koerier zich spontaan aan om één of

meer nieuwe transportkoffers op te halen en andere terug te brengen.

Van hieruit gaat het richting Vilvoorde voor opslag in de Merak 

e-bunker. Onze rondleiding daar was enigszins bevreemdend: twee 

diep stuit je op een enorme ‘blikken doos’: de glanzende aluminium

buitenkant van een kluis die zelfs tegen een elektromagnetische bom

bestand is ...

Stel nu dat een van onze systemen het laat afweten. Dan volstaat een

mail, telefoontje of fax naar de Merak dispatching om de back-up

binnen 2 uur weer in handen te hebben. De beveiligingsprocedure met

terugbellen of -mailen ter bevestiging sluit kwaad opzet uit. We kregen

van Merak ook de keuze om een pakket sneldiensten

forfaitair op te nemen in het contract – wat wij niet

deden. Want als het systeemherstel niet kritisch is - en

dat is haast altijd het geval - wachten we gewoon tot de

koerier ’s anderdaags de back-up meebrengt.”

Hoe kwam u bij Merak terecht?
“Toen we onze zoektocht naar een externe leverancier

startten, raadde onze aankoopdienst Merak aan. Andere

afdelingen vertrouwden er al papieren archieven aan toe

en beschreven de geleverde diensten als ‘zeer

professioneel’. Van de aangeschreven bedrijven

reageerde Merak ook het snelst. Mooi, want er was een

grote tijdsdruk: binnen de 2 maanden moest het hele

systeem feilloos draaien. Inclusief offerte, nauwkeurige

SLA-beschrijving (Service Level Agreement) en

uitdokteren van de complexe uitwisselingsprocedures!

Met Merak stonden we zelfs twee weken eerder paraat.

Kort en efficiënt op de bal spelen, dat typeert Merak.”

Slaapt u op uw twee oren?
“Ja. Als ik vergelijk met vroeger, worden onze back-ups

nu niet alleen extern bewaard, maar ook bijzonder veilig.

Verder is er het gemak van de uitwisselingsprocedures

waarbij de koerier precies weet welke gegevensdragers

hij moet ophalen of afzetten. En uiteraard is er het pluspunt van de

beschikbaarheid, de klok rond.

Stel dat ooit de hel losbreekt, dan kunnen wij onmiddellijk naar onze

back-uplocatie met identieke hardware-configuratie trekken, terwijl

Merak op hetzelfde moment al met de back-ups onderweg is.

Ten slotte is ook de administratie nu gemakkelijker, met een inventaris

die altijd up-to-date is. Optioneel zouden we die zelfs via het internet in

real time kunnen raadplegen. Ik zou Merak samenvatten als

‘betrouwbaar, gemakkelijk en veilig’. Het enige wat nog beter zou

kunnen, zijn de prestatiestaten die ... té gedetailleerd zijn.”

"Ik zou Merak

samenvatten als:

betrouwbaar,

gemakkelijk en

veilig."

Olivier Jourand
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Merak-klanten getuigen

Van horen zeggen ...

“Nooit verwacht dat de opstart zo snel

zou kunnen plaatsvinden. Nog maar

zelden gezien dat een project van 

deze omvang van start gaat zonder

kinderziektes. De software is ook

hands-on. Niet teveel toeters en bellen.

Het doet wat het moet doen.”

Distributiesector

Goed begonnen is half gewonnen. Daarom

besteedt Merak heel veel aandacht aan het in

kaart brengen van uw noden en wensen. Om 

dan voor de dag te komen met aangepaste

procedures en opties. Deze werkwijze typeert

Merak: op maat gemaakte archiverings-

oplossingen toch extreem routinematig

uitvoeren.

Een voorbeeld? De beheerssoftware Merak

Inventory (Online). Die combineert de inventaris

van dossiers, dozen of paletboxen. Zodat u met

enkele muisklikken een archiefstuk vindt,

opvraagt, aanduidt voor vernietiging (na

dubbelcheck) of zijn archiefbewegingen bekijkt.

“Zelfs onze Amerikaanse externe

auditor was onder de indruk van 

de preventieve maatregelen die Merak

onderneemt tegen alle denkbare

risico’s die overal en constant

aanwezig zijn. 

Wij voldoen hiermee ruimschoots aan

de SOX-voorschriften.»

Reisbenodigdhedensector

U vertrouwt ons uw documenten toe. Dan

kunnen en mogen wij niet anders dan elke

denkbare maatregel nemen om hun beschadiging

te voorkomen. Een treffend voorbeeld is de

Merak e-bunker, een waar Fort Knox voor

elektronische documenten en kritische back-ups.

Hierop mag een vliegtuig rechtstreeks inslaan,

een elektromagnetische bom boven ontploffen

en een vlammenzee van 1200 graden zes uur

lang rond zieden! Die drang naar perfectie uit

zich ook in de meest banale en ogenschijnlijk

routineuze handelingen. Alle Merak-diensten

dragen dan ook het ISO 9001:2000-certificaat.

“Merak was de enige die ons

overtuigde het hele proces van A tot Z

zelf te beheren en beheersen. Wij

weten nu dat we niet van het kastje

naar de muur gestuurd worden.”

Automobielsector.

Merak doet uitsluitend aan archiefbeheer, maar

dan wel in al zijn mogelijke facetten. Een

voorbeeld? Elektronische archivering gebeurt

volledig in huis. Van industrieel scannen ... tot

inladen van de gegevens in úw ERP-syteem of in

onze Merak Archive (Online). Van feilloze OCR-

indexering ... tot bewaring of gecontroleerde

vernietiging van de papieren originelen.

De beweegredenen voor onze alles-onder-één-

dak filosofie? Ons streven naar absolute

topkwaliteit en uw recht op de geheimhouding

van uw gegevens.

“Al jaren is de samenwerking echt heel

goed. De systematiek verloopt perfect.

De aangeboden feedback en

rapportering over onze archieven

maken het mogelijk om op klare wijze

onze budgetten op te maken en de

kosten te beheersen. 

Verzekeringssector

Bij Merak betaalt u uitsluitend wat u ‘verbruikt’

per archiefstuk. Gedaan met die half lege

opslagplaats die u wel volledig betaalt. Kies 

voor een 100% flexibele prijs zonder vaste kost.

Gekibbel tussen departementshoofden over de

opslitsing van de archiefkosten? Verleden tijd!

Door de transparante rapportering weet u precies

hoeveel elk departement moet bijdragen.

“Merak is het beste dat op de markt

verkrijgbaar is.” 

Farmaceutische sector

Als bescheidenheid siert, dan staan wij er nu

slecht voor. Maar anderzijds ... heeft de klant

niet altijd gelijk?  ;-)

PAPIEREN ARCHIEVEN

• ophaling

• (her)conditionering 

• inventarisering

• opslag in licht- en lucht-

gecontroleerde opslagplaats

• beheer

• consultatie

• vernietiging

ARCHIEVEN DIGITALISEREN

(elektronisch archiveren)

• inscannen, tot A0-formaat

• indexering

• tekstherkenning 

• beheer

• consultatie via cd-rom of internet

• integratie met document

management systeem

• back-ups

• bewaring originelen

• vernietiging originelen

EXTERNE BEWARING BACK-UPS 

• ophaling

• bewaring in ondergrondse e-bunker

• bescherming tegen

elektromagnetische stralingen

• wisselprocedures

FILM BEWARING

• ophaling

• bewaring in klimaatbeheerste

ruimten

• bescherming voor optimale bewaring

SOFTWARE ESCROW

• onafhankelijke broncodebewaring

van op maat gemaakte software 

voor eindgebruiker en ontwikkelaar

• technische ondersteuning

• juridische begeleiding

MERAK DIENSTENPALET
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