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 Dynamisch applicatielandschap
De wereld digitaliseert in een hoog tempo en de 
hoeveelheid content neemt exponentieel toe. De wijze 
waarop we met content (samen)werken wijzigt en de 
vraag naar nieuwe of additionele applicaties die de 
processen goed ondersteunen, neemt toe. Migraties en 
consolidaties van content maken zodoende continu deel 
uit van de IT-kalender.
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 Waardecreatie bij migratie
Het migreren van content wordt vaak gezien als noodza-
kelijk kwaad en implementaties verlopen zelden zonder 
problemen. Planningen worden niet gehaald en content 
verliest waarde, doordat niet goed wordt gemigreerd. 
Wij zien migraties niet als een noodzaak, maar een waar-
de creërend project. En daarom zorgen wij ervoor dat 
alléén relevante content wordt verplaatst, dat dit op de 
juiste plek wordt opgeslagen, met de juiste en volledige 
metadata.

 Jarenlange ervaring
Sinds 2004 hebben wij honderden complexe content 
migraties uitgevoerd. Dit heeft geleid tot de ontwikke-
ling van eigen migratiesoftware waarin deze ervaring 
is verwerkt. De software is speciaal ontwikkeld om een 
controleerbaar proces te ondersteunen, waarbij waarde 
toevoegen aan de content op het moment van migratie 
centraal staat.



‘Wij zien migraties niet als noodzaak, maar als 
een waarde creërend project.’

Een migratie is meer dan alleen content verhuizen. Onze 
aanpak is gebaseerd op het ETL (Extract, Transform, 
Load) principe en ondersteunt een iteratieve aanpak. 
De standaard fasering is als volgt:
1. Extractie - snelle extractie met standaard 
 connectoren.
2. Analyse - rapportage over kwaliteit en kwantiteit.
 

Xillio is een internationaal specialist op het gebied van contentmigratie en -integratie. Xillio biedt een 
oplossing voor de uitdagingen die organisaties wereldwijd ondervinden met hun gefragmenteerde 
contentbronnen. Het hoofdkantoor van Xillio bevindt zich in Hilversum. 
Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.

Voordelen van onze aanpak
 Geen garbage in, garbage out, waardevolle content  

 op de juiste plek; 
 Out-of-the-box connectoren voor vrijwel ieder 

 content management systeem;
  Volledig controleerbaar en rapporteerbaar proces. 

Uitgebreide logging en vastlegging van audit trail per 
object; 
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3.  Selectie - alleen relevant content wordt gemigreerd.
4. Mapping en verrijking – gebruik business rules, 
 auto-classificatie of deduplicatie voor verrijking. 
5.  Transformatie - pas alle regels toe.
6.  Load - gebruik standaard connectoren om content 

snel te importeren.

   Flexibel in te richten business rules;
  Intelligente de-duplicatie en auto-classificatie;
 Geen interrupties voor de business;
 Standaard aanpak voor het betrekken van de 

 organisatie via workshops, rapportages en controle 
 lijsten.


