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Papieren archieven
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Film bewaring

Software escrowUPDATE
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Bewaart u uw 
tapes bij de kachel?
Honderden knappe koppen bij de
grootste producenten van magnetische
dragers verbeteren dag na dag hun
producten. De evolutie van de laatste
jaren is dan ook gigantisch. Maar zijn
uw huidige tapes hierdoor al helemaal
onkwetsbaar geworden? Tja …
technisch gesproken zijn de
magnetische banden van vandaag
amper te vergelijken met die van 50
jaar geleden. Toch blijft het oppassen.

Meer data op minder tape
De cijfers spreken voor zich. Voor 1 MB of
ongeveer 300 tekstpagina’s gebruikte u in:
• 1952: 330 meter tape met een capaciteit

van 100 bpi (bits per inch);
• 1975: 25 meter tape met een capaciteit

van 1600 bpi;
• 2002: 2,5 millimeter tape met een

capaciteit van 150.000 bpi.

Tegelijk werd het
magnetische gedeelte van de tape alsmaar
dunner: van 1,5 micrometer (= duizendste
van een millimeter), via 0,25 micrometer tot
0,1 micrometer.*

Een fluwelen aanpak voor uw tapes
De opslagcapaciteit is dus inderdaad
dramatisch vergroot. Maar daardoor werd
de tape ook kwetsbaarder. Als 2,5 mm tape
1 MB van uw gegevens bevat, dan is de
waarde van de volledige tape
onbecijferbaar. Daarom wilt u hem
ongetwijfeld in topconditie houden. Merak
helpt u daarbij, door uw tapes met fluwelen
handschoenen te behandelen. En voor
nieuwe behandelingsprocedures nooit over
een nacht ijs te gaan. Speel ook op zeker
en geef uw tapes in de best denkbare
handen: die van Merak-medewerkers.

* bron: Imation, wereldwijd een van de grootste
producenten van magnetische dragers.

Back-ups: uitzonderlijke
opdracht!
Dat Merak een brede waaier aan
standaardoplossingen voor veilige
computer back-ups en tapewissels heeft,
dat wist u uiteraard al. Maar soms
springt er een opdracht uit de band. En
toch: ook een wel heel speciale vraag
beantwoorden we met succes. Zoals
eentje van tien maand geleden:

Situatieschets:
• back-upsysteem met meer dan vierduizend

tapes; 
• twaalf verschillende systemen op acht

verschillende locaties;
• dagelijkse wissel van ongeveer honderd

tapes.

Opdracht: 
• inventariseer alle tapes;
• ontwikkel in samenspraak het

rotatieprogramma voor de tapewissels;
• wissel dagelijks honderd tapes op onze

installaties;
• zorg voor een onlinemodule om permanent

de recentste wisseling op te zoeken.

Merak ging aan de slag en implementeerde
het systeem. Wekelijks organiseerde de
klant* een werkvergadering om eventueel
problematische wisselingen te bespreken.
Merak was natuurlijk aanwezig en … vernam
dat er zich geen enkel probleem voordeed.

Daarom besliste de
klant om … geen
nieuwe
werkvergaderingen
meer te plannen. En
sindsdien verloopt
alles verder naar
wens.

Merak Inventory Reporting-module is de
sleutel
Het geheim van dit succes? De Merak
Inventory Reporting-module. Daarmee kan
de klant op een eenvoudige manier alle
handelingen controleren en ze vergelijken
met wat gepland was. Toen de klant merkte
hoe voorzichtig Merak zijn tapes
behandelde, was hij pas echt in de wolken.
De tapes arriveren zelfs op gebruiksklare
temperatuur - ook bij een hittegolf of
uitzonderlijke vriesdagen. De intelligente
airconditioning in de Merak-koerierwagens
klaart de klus.

Hebt u een uitdaging aan ons adres?
Hebt u ook een uitdaging die een oplossing
op maat vereist? Geen probleem. Neem dan
meteen contact op met een Merak-
medewerker. Samen ontwikkelen we een
passend systeem dat volledig aan uw
wensen voldoet.

* Merak is bezorgd om uw privacy. Precies om die reden
vermelden we de naam van de klant niet.

Merak Inventory Reporting (MIR) is de
nieuwste uitbreiding op de onlinetoepassin-
gen van Merak. Gemaakt om uw Merak-
archief te analyseren en de bevindingen in
gedetailleerde rapporten te gieten. U bepaalt
welke gegevens in het rapport komen. Stel
de filters in, bepaal het uitzicht en geniet van
een overzichtelijk rapport (in Excel of PDF).
Een enkele muisklik, meer hebt u niet meer
nodig. 

Uw persoonlijke rapporten
Het zoekscherm is duidelijk en handig: via het keuzemenu selecteert u snel en eenvoudig
de centrale gegevens van uw rapport. Merak Inventory Reporting is flexibel: doorzoek uw
archief op úw manier. U wint niet alleen tijd. Uw archief wordt meteen ook een
multifunctioneel instrument met toegevoegde waarde:
• gegevens sneller terugvinden;
• gemakkelijker zoeken per onderwerp;
• uw archiefgebruik beter analyseren;
• vernietigingsdata efficiënter controleren;
• back-ups veiliger beheren;
• ...

Gratis demonstratie!
Reageer nu en u krijgt een presentatie over de wijze waarop Merak Inventory
Reporting ook uw bedrijfsbeheer flink vooruit kan helpen. 

Nie
uw De bak van vertrouwen

Hebt u een archief dat goed beschermd
moet worden, maar geen gedetailleerde
inventaris nodig heeft? Merak stelt u dé
oplossing voor: een afsluitbare kunststof
container. Stapelbaar, robuust,
waterbestendig en … gemakkelijk
toegankelijk. 

Volg het voorbeeld
Deze oplossing is een ideale instapformule
met een opmerkelijk lage kostprijs. U
maakt kennis met de Merak-aanpak. Of
deze archiveringsmethode succesvol is?
Vraag dat maar aan de gebruikers van de
zevenhonderd containers die Merak
ondertussen in bewaring heeft. Zij zijn er
alvast bijzonder tevreden over.

Onze koerierwagens houden uw
tapes op de juiste temperatuur. 

Zie achterkant voor 
meer info over MIO 

(Merak Inventory Online)

Uw archiefrapport
met een muisklik

         



Brandbeveiliging: brandend actueel
U onderhandelt over een contract met een externe
archiefbeheerder. Het ziet er allemaal goed uit. Er brandt

nog maar één vraag op uw lippen: “Hoe zit het eigenlijk met de
bescherming van mijn archief bij brand?” Waarop uw
archiefbeheerder zelfverzekerd antwoordt: “Geen probleem, heel
onze infrastructuur is uitgerust met een sprinklersysteem.”
Tja … bent u daarmee tevreden? Gelooft u de beheerder op zijn
woord? Het zou kunnen. Er zijn in ieder geval al heel wat
bedrijfsleiders geweest die dat deden. Met alle gevolgen vandien.
Want bedrijfsbranden gebeuren. En ook archiefbeheerders worden er
het slachtoffer van. De laatste jaren zijn duizenden kubieke meters
archief in de as gelegd (zie kaderstukje).

Intelligente beveiliging
Toegegeven: ook de Merak-infrastructuur kan getroffen worden door
een brand. Gelukkig laten onze voorzorgen niets aan het toeval over.
Intelligente sprinklersystemen blussen geïsoleerde brandhaarden. De
vloeren in roostervorm voorkomen waterschade. De afscheiding van
bedrijfscompartimenten met brandwerend materiaal beperkt de
impact van een brand. En de uitgebreide alarminstallaties melden
zelfs de kleinste afwijking van de standaardwaarden. Zo krijgt het
onheil geen kans om aan kracht te winnen.

Het vuur aan de schenen
Speel op veilig en vraag naar de precieze maatregelen die uw
archiefbeheerder voorziet in geval van een ramp. Want wie zich
brandt, moet op de blaren zitten. Leg daarom Merak het vuur aan de
schenen: neem meteen contact op met ons voor een bedrijfsbezoek.
Dan vergewist u zich met eigen ogen van Meraks bescherming. Uw
archieven zijn dubbel, ja zelfs driedubbel beveiligd tegen brand. Laat
dat de maatstaf zijn waarmee u andere oplossingen vergelijkt.

Hebt u de Merak-installaties al gezien?
Bedrijfsbezoek? Neem contact met ons op 078 15 31 61 of via
info@merak.be.

Uw archief is
bliksemvrij

In 2005 waren er in België liefst 64.696 blikseminslagen (Het Laatste Nieuws, 27/06/06).
Henri Malcorps van het KMI waarschuwt voor bellen met een vaste telefoon tijdens een
onweer: een inslag kan elektrocutie veroorzaken. Wilt u helemaal op veilig spelen,
ontkoppel dan ook de antennekabels en modemingangen.

Merak geeft bliksem geen kans: alle alleenstaande Merak-archiefcentra zijn beschermd
door een bliksemafleidingsysteem. De enige lichtflits die uw archief bij ons te zien krijgt,
is die van de scanner om uw archief – op aanvraag – te digitaliseren.

Uw archief online: 
eenvoudig, flexibel, veilig en
voordelig
Altijd en overal uw inventarisgegevens digitaal raadplegen? Het kan met Merak Inventory
Online (MIO). Beveiligde internetverbindingen geven u de klok rond toegang tot uw Merak-
archief. Maar het MIO-beheersysteem kan meer. Vertel de Merak-koerier welke dozen hij
moet brengen of ophalen. Controleer de status van uw orders. Pas de omschrijvingen van uw
archieven aan. Stel uw vragen aan de Merak-medewerkers.

Absolute veiligheid
Uw veiligheid is essentieel: u krijgt een waterdicht onlinesysteem dat uw gegevens beschermt
en vertrouwelijk behandelt. Zonder extra kost: uw PC en een internetbrowser volstaan.

Zie voorkant voor meer info 
over Merak Inventory Reporting

De laatste tijd veranderde er heel wat op juridisch
vlak. Archiveren is meer dan ooit gebonden aan
juridische regels. Bent u nog op de hoogte van de
laatste wijzigingen in dat wettelijke kader?

Merak gidst u door de doolhof
Merak beseft maar al te goed dat het geen makkie is om
alles op een rijtje te houden. Daarom stelden onze
experts twee overzichtelijke brochures samen: wettelijke
bewaartermijnen en de anti-witwaswet. Die vertellen u
alles over de valkuilen, de plichten en … uw rechten.

Gratis exemplaar
Wacht niet langer om uw gratis exemplaar te bestellen:
stuur de antwoordfax meteen terug en Merak bezorgt u
de brochures per post. Zo bent u weer helemaal bij met
de anti-witwaswet en de wettelijke bewaartermijnen.

Bent u nog bij de les?

1973
St.-Louis, MO, VS – 16 tot 18 miljoen personeelsdossiers verloren bij
National Records Center (bron: National Records Center)

1996
Chicago, MI, VS - 220.000 dozen Vital Records door brand vernield (bron:
Abbey Newsletter vol 21 nr. 8 – 97)

1997
Scranton, PA, VS - papieren archieven en massa’s microfilm vernield –
volume van 13 meter hoog in een gebouw zo groot als een voetbalveld
(bron: Albey Newsletter vol 21 nr. 8 – 97)

Le Havre, Frankrijk - 30.000 m3 archieven (bron: Le Monde)

Brunswick, NJ, VS - brand in 3 verschillende gebouwen op 12 dagen 
(bron: KM World Magazine)

2000  
Washington, DC, VS - belangrijke brand van archieven in het Washington
National Record Center (bron: Ancestry Daily News)

Parijs, Frankrijk - archieven bij Crédit Lyonnais (bron: Securs) 

2001
Roye, Somme, Frankrijk - 180.000 medische dossiers vernield (bron: Archives
de France)

2004
Charleroi, België - archiefopslagplaats vernield (bron: Le Soir)

2006  
Ottawa, Canada – brand in archiefbedrijf vernielt 3% van de archieven
(bron: Computerworld)

London, VK – archief van 14.000 m2 brandt volledig af in 3 dagen - 100
brandweerlieden blussen de resten (bron: BBC)


