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Archief van de toekomst ligt in Schelle
Merak opent nieuwe vestiging met plaats voor 300 km archief 

MERAK: BEWARING EN BEHEER VAN ALLE INFORMATIEDRAGERS
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Negen miljoen euro: zoveel 
investeerde Merak in een streng 
beveiligd gebouw dat perfect 
geschikt is om uw papieren 
archieven automatisch te behan-
delen. Met robots die zelfstandig 
het intern transport verzorgen 
en ingenieuze systemen die 
duurzaam met energie omsprin-
gen. Deze infrastructuur voldoet 
nu al aan de strenge normen die 
pas vanaf 2014 gelden. Daarmee 
is dit werkelijk … het archief van 
de toekomst.

Meer klanten? Meer capaciteit!
Bij Merak wéét u dat alles rond kwaliteit 
draait. We bewaren uw documenten in 
de allerbeste omstandigheden. Terwijl 
de strengste veiligheidsvoorzieningen 
garanderen dat zij nooit ongemerkt in 
handen van onbevoegden komen. Om 
u die service foutloos te blijven aanbie-
den, had Merak meer capaciteit nodig. 
Want kwaliteit trekt nieuwe klanten aan: 
in 2011 registreerden we 1800 ton inko-
mende archieven!

Slimme archiefrekken
Dé oplossing? Een pand in Schelle van 
11.000 m². Daarin is plaats voor … 300 
lopende kilometer archiefrekken. Goed 
voor een rij archiefdozen van aan het 
Atomium tot onder de Eiffeltoren. Daar-
bij zijn het niet zomaar rekken. We inte-
greerden een slim blussysteem: ontstaat 
er toch ergens brand? Dan springen al-
leen de sprinklers in de getroffen zone 
aan. Die doven de vlammen meteen én 
besparen een hoop waterschade.

Kostenvriendelijke zekerheid
Omdat Merak tegelijk voor honderden 
klanten investeert, draagt het de ar-
chiefl asten veel gemakkelijker dan uw 
individuele bedrijf. Daarom is een extern 
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Burgemeester Rob Mennes opent plechtig de nieuwe vestiging te Schelle.

Alle bezoekers kregen een uitgebreide rondleiding aangeboden.



archief bij Merak altijd voordeliger dan 
een inhouse. Zeker als u ook de auto-
matisering meetelt. Computergestuurde 
robots brengen de doos naar de juiste 
plaats. Onze medewerkers controleren 
de barcode en zetten de doos op de 
haar toegewezen plek. Alleen via onze 
– streng beveiligde – computer vindt 
iemand ze terug.

Duurzaam bewaren
Merak plant voortdurend op korte én 
lange termijn. Zo garanderen we dat uw 
gegevens de volledige bewaartijd in op-
timale omstandigheden doorbrengen. 
Vanuit die langetermijnvisie investeren 
we nu óók in groene voorzieningen. 
Het hemelwater vangen we op in cister-
nes en geven we gecontroleerd aan de 
omgeving terug. Dat voorkomt overlast 
tijdens onweer. De extra isolatie in de 
daken en de muren beperkt de stook-
kosten. En de intelligente schakelsy-
stemen doen alleen het licht aan waar 
medewerkers bezig zijn. De rest van de 
gangen hult zich in duisternis.

Klaar voor de toekomst
Het geheel van al die systemen, de 
ISO-aanpak, de gezonde ambitie én de 
hang naar kwaliteit maken van Merak 
de marktleider voor archiefoplossingen. 
Het is een uitdaging om die positie per-
manent te versterken. Zodat we u de 
service van een marktleider blijven aan-
bieden. Met dit nieuwe Merak-fi liaal in 
Schelle geven we die missie alvast een 
tastbare vorm. Hier vindt u vandaag al 
het archief van morgen.
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Merak toont uw voordelen
Nieuwe vestiging, nieuwe bedrijfsfi lm

Vertrouw op Merak en geniet van 
een totaalaanpak voor uw infor-
matie. Wat die precies inhoudt? 
Dat is een hele boterham om te 

beschrijven. Daarom tonen we u 
liever hoe we de veiligheid van 

uw gegevens garanderen. Bekijk 
daarom de nieuwe bedrijfsfi lm 

over de meervoudig beveiligde 
Merak-aanpak.

De reportage neemt u mee langs de verschillende experts. Die bieden u 
de beste oplossing: surf naar youtube.com en bekijk zelf onze beknopte 
fi lmpjes over onze verschillende dienstverleningen! Vinden doet u ze aan 
de hand van volgende trefwoorden:
• “Merak archiefbeheer”
• “Merak media storage” 
• “Merak digitaliseren van documenten”
• “Merak elektronisch archief”
• “Merak consultancy”
• “Merak informatiebeheer Schelle”
Meer informatie? surf naar www.merak.be en zie hoe Merak het verschil maakt.

11.000m² archief of 300 lopende km archief



Risk Management beperkt (informatie)schade

“Een noodzaak 
voor elk bedrijf”

Continuïteitsplan voor uw ICT-departement

BELRIM over Risk Management

Een overstroming. Een crash van het telefoonnetwerk. Een (e-)bom-
aanslag. Groot of klein: uw bedrijf krijgt ooit te maken met een ingrij-
pende gebeurtenis die uw werking platlegt. Op dat moment is het – 
in een multinational of een kmo – een kwestie van zo snel mogelijk de 
bedrijfsgegevens opnieuw online te krijgen. Want zonder die informa-
tie ligt uw productie stil en loopt de schade op.

Ga met de zes tips aan 
de slag om de risico’s die 
uw bedrijfscontinuïteit 
bedreigen, in te dijken. Geen 
onoverkomelijke constructies 
die handenvol geld kosten. 
Neen, heel eenvoudige 
suggesties waarmee u nú 
aan de slag gaat. Laat uw 
risk management niet langer 
links liggen. Ontdek hoe uw 
bedrijfsgegevens een ramp 
heelhuids overleven. | 03

Anticiperen is winnen
Anticiperen is effi ciënter dan reageren: 
wéét vooraf hoe u het best reageert op 
een ongeval. Zo beperkt u de schade 
door snel en doelmatig het risico in te 
dijken. En dat is broodnodig om uw be-
drijfsgegevens zo veel mogelijk te be-
schermen – cruciaal om ná de ramp met-
een weer aan de slag te gaan. Investeer 
daarom in risk management. Mét een 
waterdichte archiefoplossing die u maxi-
male informatiecontinuïteit verzekert.

BELRIM, de Belgische Vereniging voor 
Risicobeheer, maakt  kmo-bedrijfslei-
ders al jaren bewust van de risico’s die 
zij lopen. Wacht dus niet tot het te laat 
is, maar bereid u nu al voor. Want in een 
paniekreactie doet u soms meer kwaad 
dan goed. Met een degelijk risico ma-
nagement weet iedereen wat er wan-
neer en hoe moet gebeuren. 

Externe back-up
Is risicobeheer ingewikkeld en alleen 
maar voor grote bedrijven? Neen, in-
tegendeel. Uw bedrijfscontinuïteitsplan 
hoeft niet uitgebreid te zijn. Zolang uw 
dierbaarste bezittingen – de kennis en 
informatie – maar slim beveiligd zijn. 
Want dan hebt u altijd en overal een ba-
sis om uw bedrijf snel en goed opnieuw 
te starten. Zo redt u zijn toekomst én die 
van uw klanten. Want een onderbreking 
van uw diensten of dataverlies kost han-
den vol geld. Soms is dat zelfs fataal.

Veilig tegen de e-bom
Kies daarom voor een waterdichte op-
slag in een extern archief. Waarin uw ver-
schillende informatiedragers een aange-
paste bewaring krijgen. Oók tegen een 
aanval met een e-bom – een ‘schone’ 
bom met een sterke elektromagnetische 
puls. Geef uw tapes en schijven alleen 
in handen van experts die in stofvrije en 
geklimatiseerde ruimtes de dragers opti-
maal behandelen. Want IT-beveiligingen 

blijken even belangrijk als de imago- en 
reputatiegerelateerde risico’s. Volgens 
StrategicRISK 2012 Risk Report komt 
het risico op massive incident of data 
fraud or theft niet zo vaak voor maar 
het staat wel in de top drie van risico’s 
die het voortbestaan van uw bedrijf be-
dreigen.

Offsite bewaren is een must
Binnen uw bedrijfscontinuïteitsplan is 
Media Storage van Merak een belang-
rijke pijler. Want uw risicomanagement 
leert dat vitale bestanden ín uw eigen 
gebouw bewaren heel gevaarlijk is. Ge-
beurt er iets met uw onsite-systeem? 
Dan loopt uw interne archief waarschijn-
lijk ook schade op. Gevolg? Uw actieve 
systeem én uw back-upsysteem liggen 
plat: uw productie stokt abrupt zonder 
perspectieven op een snel herstel.

Bewaar uw back-ups daarom extern: in 
de e-bunker van Merak. Die is bestand 
tegen een aanval met een elektronische 
bom (e-bom), een vuurzee, ja zelfs een 
rechtstreekse vliegtuiginslag. Hier zijn 
uw gegevens veilig: hebt u ze nodig, 
dan brengen wij – precies binnen de af-
gesproken tijd – een kopie. Zo laat de 
herstart van uw bedrijf geen seconde te 
lang op zich wachten.

Zesmaal continuïteit
Merak laat niets aan het toeval over. Uw 
bedrijfsgegevens blijven altijd beschik-
baar door een zesvoudige veiligheids-
aanpak:
• Planning – Samen met u bepaalt Me-

rak het schema om uw back-ups, tapes 
en harde schijven op te halen. Precies 
waar, wanneer en zoals u dat wilt.

• Procedures – Merak is voor al zijn 
diensten ISO 9001- en ISO/IEC 
27001-gestandardiseerd. Uw garan-
tie dat wij de gegevens correct en vei-
lig behandelen.

• Transport – We vervoeren uw back-
ups in ano-
nieme wagens 
die hun traject 
continu naar de 
centrale dispat-
ching doorsei-
nen. Zo weet 

Merak altijd waar uw gegevens zijn.
• Bewaring – Uw back-ups zitten in 

anonieme koffers, mét een streepjes-
code. Alleen de computer weet waar 
ze zijn: uw gegevens komen nooit on-
gemerkt in de verkeerde handen.

• Opslag – De elektromagnetische 
beveiligde kluis in de e-bunker van 
Merak beschermt uw data tegen de 
meest intense aanvallen. Het gecon-
troleerde klimaat bewaart de dragers 
optimaal.

• Noodprocedures – Uw Merak-
koeriers staan altijd klaar om uw ge-
gevens te repatriëren en uw bedrijf 
opnieuw op te starten: de klok rond, 
zeven dagen per week.

Uw risk management
Neem nu contact op met uw risk mana-
ger bij Merak op het nummer 078/ 15 
31 61. Samen bespreekt u dé oplossing 
die ook uw bedrijfsgegevens maximaal 
beschermt. Wacht niet tot een ramp uw 
bedrijf stillegt: maak nu werk van een 
extern archief bij Merak.

geen back-up? Uppercut!

ISO 9001 - PCI DSS - ISO/IEC 27001 CERTIFIED

het beste alternatief:
w w w . m e r a k . b e
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Merak digitaliseert en ontsluit
Dat iedereen zijn eigen bureautje heeft en alleen 
van daaruit werkt … het is niet meer van deze 
tijd. Uw medewerkers gebruiken mobiele techno-
logie om altijd en overal bereikbaar te zijn. Geef 
hen daarom instant toegang tot uw archiefstuk-
ken én ‘actieve bedrijfsinformatie’. Merak digita-
liseert én ontsluit uw gegevens effi ciënt én veilig. 
Daarmee haalt uw medewerker méér rendement 
uit zijn werkuren. Elke dag van de week, waar 
ook ter wereld.

Merak scant
De splinternieuwe scanafdeling in Schelle heeft een theo-
retische capaciteit van 1.25 miljoen pagina’s per shift. Die 
plaatst Merak op beveiligde servers, terwijl uw papieren 
originelen hun computerbepaalde plek in het magazijn in-
nemen. Met een internetverbinding raadpleegt uw mede-
werker de digitale versies waar en wanneer hij wil: zo heeft 
hij een werkinstrument dat hij – met een muisklik – overal 
meeneemt.

Effi ciënte cloud
Merak heeft de mensen en de infrastructuur om uw gege-
vens kostenvriendelijk in te scannen en beschikbaar te stel-
len. Net omdat we het voor zoveel opdrachtgevers tegelijk 
doen, daalt de prijs enorm. En dat is voor u uiteraard extra 
voordelig: binnen een heel beperkt budget geniet u samen 
met uw medewerkers van het vooruitstrevende cloud-com-
fort. Plaats de relevante informatie op uw beveiligde cloud 
en de wolk volgt u overal.

verantwoordelijke uitgever voor inhoud – Henrik Rooms, Steenhoevestraat 6, B-2800 Mechelen
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Productiever op een fl exibele werkplek
Surf mee op dé golf naar meer productiviteit: organiseer uw fl exibele 
werkplek. Vanuit de innovatieve kantoorconcepten – fl exibele hubs 
– verliezen uw medewerkers minder tijd en … krijgen ze véél meer ge-
daan. U bespaart op dure ‘vaste kantoorruimte’, en verloren tijd in fi les 
of ander oponthoud. De fl exdesk is daarom dé oplossing. Tenminste 
… als uw medewerkers gemakkelijk aan de bedrijfsinformatie kunnen. 
Vertrouw daarvoor op Merak.

Digitaal én rechtsgeldig
Merak doet veel meer dan zomaar documenten scannen: we bieden u een 
waterdicht systeem dat uw informatie optimaal bewaart en beheert. U bepaalt 
wie toegang heeft tot welke gegevens en wij doen de rest:
• de documenten zo digitaliseren dat ze tijdens de volledige bewaartermijn 

leesbaar, authentiek en integer blijven;
• de digitale kopieën onveranderd bewaren en gecontroleerd toegankelijk maken;
• de informatie juridisch correct bewaren.
Die aanpak is uw garantie op maximaal gebruikscomfort, terwijl de informatie zijn 
rechtsgeldigheid altijd behoudt.

Minder papier, méér rendement
Wat doen we met de originelen? U 
bepaalt of Merak de originelen fysiek 
bewaart of vernietigt. Kiest u voor be-
waring? Dan plaatsen we uw originelen 
in de witte, anonieme Merak-dozen. Die 
krijgen een computerbepaalde plek op 
de rekken in het magazijn. Bij vernieti-
ging garanderen we dat de informatie 
nooit in verkeerde handen valt. Terwijl u 
geniet van de vrijgekomen plaats. Want 
digitale opslag is natuurlijk véél minder 
omvangrijk dan papieren opslag. 

Aan de slag?
Neem nu contact op met uw Merak-
expert. Bespreek samen de beste 
oplossing voor uw gedigitaliseerde 
werkomgeving. Bel hem op 078/ 15 31 
61 voor een vrijblijvende afspraak bij u 
op kantoor. 

info@merak.be • www.merak.be


