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Data en daarmee de kosten voor opslag en beheer stijgen jaar-
lijks exponentieel. Een groot deel betreft ongestructureerde 
data op netwerkschijven of in samenwerkingsomgevingen in 
de cloud. Anderzijds hebben organisaties nog veel data uit 
oude applicaties die niet vernietigd mag worden of gemigreerd 
moet worden naar een nieuwe applicatie.

Maak data eenvoudig gereed
Om deze data op te schonen, te selecteren, te structureren 
en van metadata te voorzien biedt Strongroom pre-ingest een 
online oplossing waarmee data duurzaam en beveiligd bewaard 
kan worden en tegelijkertijd toegankelijk blijft voor verschil-
lende gebruiksgroepen. Strongroom pre-ingest is een oplossing 
gebaseerd op een naadloze integratie van de functionaliteiten 
van de RMTool van VHIC en de duurzame en beveiligde opslag-
diensten van Strongroom van Data Matters.
Met behulp van Strongroom pre-ingest wordt ongestructu-
reerde data (bestanden op persoonlijke en netwerkschijven 
maar ook binnen Microsoft 365 - Teams, SharePoint, OneDrive) 
opgeschoond, geselecteerd en geordend. Daarnaast kan meta-
data worden meegegeven in metadatabestanden. Metadata uit 
bronsystemen wordt verrijkt met contextuele en beheers meta-
data en/of de RMTool voegt automatisch (technische) metadata 
toe. 
Ongestructureerde data wordt met de RMTool snel en efficiënt 
getransformeerd tot gecontroleerde informatiepakketjes die 
klaar zijn voor opname in Strongroom. Deze voorselectie en 
toevoeging van metadata is essentieel voor het beheren van de 
informatie en voor de terugvindbaarheid. 

De kracht van de combinatie
Door de naadloze integratie van de pre-ingest op de ingest func-
tionaliteit kunnen de opgeschoonde en geordende bestanden 
worden overgezet naar de beveiligde en duurzame opslagom-
geving. Dit biedt vele voordelen omdat de bestanden dan niet 

meer kunnen worden gewijzigd of per ongeluk verwijderd, 
bovendien worden de bestanden binnen Strongroom be-
heerd, gecontroleerd en gevalideerd (waaronder controle op 
data-integriteit).
Strongroom pre-ingest kunt u online gebruiken via een be-
veiligde verbinding. Uw ongestructureerde data wordt d.m.v. 
een online of fysieke data transfer opgeslagen op een bevei-
ligde opslagomgeving. Met de RMTool voert u vervolgens de 
noodzakelijke bewerkingen uit en prepareert u de data voor 
de ingest. Daarbij kunt u de structuur en samenstelling van de 
(meta)data zelf bepalen zoals; XML, CSV, Sidecar, RIP, etc.  
Bij de ingest heeft u de keuze of u de data opslaat op een 
standaard of duurzame omgeving. In beide gevallen wordt de 
data dubbel opgeslagen – in twee ISO27001 gecertificeerde 
data centers in Nederland. 
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DATA MATTERS

Over Data Matters
Data Matters richt informatieprocessen zo in dat de essentiële 
data van organisaties altijd beschikbaar en toegankelijk zijn.  
En altijd betekent over vijf jaar, over vijftig jaar of nog langer. 
Hoe data over vijftig jaar ook worden vastgelegd of hoe ge-
bruikers dan met de data van nu omgaan, Data Matters legt 
deze toekomstbestendig vast. Blijvend vindbaar en toegan-
kelijk. Strongroom is de clouddienst voor digitale archivering 
van Data Matters.

Over VHIC
VHIC is een landelijk werkend adviesbureau dat zich richt op 
informatiemanagement en daarmee veel ervaring heeft bij de 
(lokale) overheid: ervaring die in toenemende mate wordt ge-
waardeerd door het bedrijfsleven. VHIC heeft de expertise om 
organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering 
optreedt in de informatieprocessen. Het bedrijf zorgt ervoor 
dat processen, systemen,  informatiebestanden en mensen 
in een organisatie op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de 
organisatie beter, sneller en met minder kosten.
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Online dienst
Strongroom pre-ingest neemt u af als online dienst. U investeert niet in hardware en software en verplaatst uw data vanuit uw 
opslagomgeving naar de beveiligde Strongroom cloudomgeving. Zo maakt opslagruimte vrij in uw eigen IT omgeving en bezuinigt 
u direct op kosten voor opslag, back-up, servers en applicaties.
Strongroom pre-ingest is een 100% Nederlandse clouddienst gebaseerd op oplossingen van Data Matters en VHIC. Strongroom 
bewaart uw data op opslagsystemen van Hitachi Vantara in ISO27001 gecertificeerde, fysiek beveiligde data centers in Nederland 
(NorthC). U sluit een Nederlandstalige dienstenovereenkomst die is gebaseerd op Nederlands/Europees recht. 

De data blijft juridisch eigendom van de klant. Bij beëindiging van de Strongroom clouddienst worden de gegevens overgezet 
naar een door de klant gekozen opslagmedium en worden de gegevens onomkeerbaar verwijderd op de Strongroom opslag-
omgeving. 

BEHEER

RAADPLEGING

Interesse in Strongroom pre-ingest?  
Neem vrijblijvend contact met ons op.
 
Data Matters 
Paul Schindeler 
T: 020 - 6452393 
E: paul.schindeler@datamatters.nl

VHIC   
Karel van de Mieroop 
T: 088 - 0535400
E: karel.vandemieroop@vhic.nl
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