DIGITAL REPOSITORY
DATA MATTERS
Repositories preserve, manage, and provide access to many types of digital materials

DATASHEET

STRONGROOM DIGITAL REPOSITORY
Door de digitale transformatie worden steeds meer digitale
bestanden (online) opgeslagen om op enig moment opnieuw
geraadpleegd te worden. Oude archiefkasten maken in iedere
sector plaats voor digitale dataopslag. Door deze digitale opslagplaats goed in te richten en vervolgens te beheren, kunnen
bestanden altijd en overal op een snelle, eenvoudige en veilige
manier worden gevonden en opnieuw gebruikt, terwijl bovendien bewaring en toegankelijkheid van de bestanden voor de
langere termijn structureel is geregeld.
Voor het beheer van allerlei soorten bedrijfsgegevens hebben de afgelopen 15 jaar zogenoemde digital repositories hun
intrede gedaan bij grotere, veelal internationaal opererende
ondernemingen en overheidsorganisaties . Het belang van
bedrijfsinformatie als cruciaal ‘asset’ hoeft geen betoog. Er zijn
weliswaar veel definities voor een digital repository, maar de
CASRAI dictionary geeft duidelijk aan wat de hoofdfuncties zijn:
“Repositories preserve, manage, and provide access to many
types of digital materials in a variety of formats. Materials in
online repositories are curated to enable search, discovery,
and reuse. There must be sufficient control for the digital
material to be authentic, reliable, accessible and usable on a
continuing basis”

OAIS referentiemodel

Data Matters’ Strongroom digital repository is nadrukkelijk ontwikkeld op basis van het OAIS referentiemodel (ISO
14721:2012). Deze standaard voor een Open Archival Information System (OAIS) vormt dan ook een solide leidraad voor de
Strongroom oplossingen voor duurzame toegankelijkheid op
basis van een zestal hoofdfuncties: opname, bewaarstrategie,
toegankelijk maken (metadata), lange termijn opslag, beheer en
beschikbaar stellen.

Beproefde technologie

Technisch is Strongroom digital repository gebaseerd op de
object store van Hitachi Vantara – Hitachi Content Platform
(HCP) genaamd. Dit platform wordt uitgaande van de informatiestrategie en -architectuur, de investeringsmogelijkheden,
ambities en doelstellingen en de bedrijfsstrategie in een passend scenario bij de klant geïmplementeerd, dat wil zeggen
als volledige cloudoplossing, volgens een on-premise scenario
of in een hybride-omgeving.
HCP wordt toegepast voor de duurzame opslag van informatie-objecten (bestanden en metadata), voor de bescherming
van de data-integriteit en bezit van geavanceerde zoektechnologie. Verder biedt HCP geavanceerde functionaliteit voor
data analyse en intelligentie, informatiebeveiliging, beschikbaarheid en dataprotectie. Steeds vaker schrijft wet- en regelgeving immers digitale beveiligingsplichten voor.
HCP is gebaseerd op internationale standaarden en kan door
het gebruik van APIs gekoppeld worden met applicaties als;
SharePoint, Alfresco, Microsoft365, SAP en public cloud omgevingen. Wereldwijd werken meer dan 2.500 organisaties en
bedrijven met HCP. Met behulp van recente uitbreidingen in
het HCP portfolio kunnen gegevens sneller in bedrijfsinzichten
vertaald worden, kan sneller en meer waarde uit ongestructureerde gegevens gehaald worden en kunnen prestaties van
applicaties verbeterd worden.

Data Matters levert aanvullend SEAL (Secure Electronic Archiving Library) van Star Storage voor de opname, het metadatabeheer en de raadpleging van digitale informatie. Integraties
met andere document management-, records managementen archiefbeheeroplossingen zijn ook mogelijk en al in de
praktijk bewezen. Afhankelijk van de vereiste functionaliteit
beschikt Data Matters binnen het Strongroom cloud platform
over tools voor: bestandsconversie, anonimisering, metadataextractie, enterprise search (Elasticsearch), digitalisering, dataanalyse, datamigratie en data-opschoning.
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.

Digital repository op maat

Strongroom digital repository is een bijzondere clouddienst
van Data Matters; een Nederlands ICT-bedrijf met 20 jaar
expertise op het gebied van duurzame archivering, informatiebeheer en informatiebeveiliging.
Als een echte toegevoegde-waarde dienstverlener, ondersteunt Data Matters klanten expliciet breder dan veel andere
aanbieders bij de implementatie van projecten, zoals met haar
specifieke kennis in datawetenschap en data- en technologierecht. Van privacyrecht tot netwerk- en informatiebeveiligingsrecht.
Bij ieder project, net als bij de digitale transformatie algemeen,
is het rechtskader van need-to-know en groot belang en vereist toepassing en fine-tuning in het concrete geval.
Dat juridische kader bestaat een collectie uiteenlopende
rechtsnormen, zowel wetgeving uit Nederland en vooral uit de
Europese Unie, die randvoorwaardelijk is voor ieder veranderingsproces. Wie data-driven onderneemt of openbaar bestuurt, behoort dat zowel zorgvuldig als efficiënt te doen. Dus
binnen de juridische piketpalen en tegelijkertijd zo optimaal
als redelijkerwijs mogelijk is.
Aan de hand van de wensen en eisen van de klant wordt de
totaaloplossing bepaald. Daarbij worden eerder gemaakte
investeringen in applicaties en tools in het ontwerp meegenomen. Bovendien worden bedrijfs- en branche-specifieke
condities aan het ontwerp toegevoegd. Data Matters heeft
oplossingsprofielen ontwikkeld voor de volgende bedrijfstakken:

•
•
•
•
•
•

Overheid
Gezondheidszorg
Verzekeringswezen
Bouwbedrijven en ingenieursbureaus
Juridische en zakelijke dienstverleners
Transportbedrijven en logistieke dienstverleners

Over Data Matters

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 opslagomgeving.

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 gebruikers dan met de data van nu omgaan, Data Matters legt deze
toekomstbestendig vast. Blijvend vindbaar en toegankelijk.
Strongroom is de clouddienst voor digitale archivering van
Data Matters.
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