Digitaliseringspecialist 2dA uit Nijmegen heeft het analoge
werkarchief van Schiphol Real Estate BV (SRE) succesvol
gedigitaliseerd in de eerste maanden van 2013. In nauwe samenwerking met informatiespecialist KBenP is een custom

2dA digitaliseert archief SCHIPHOL Real Estatend
made rubriceringsoplossing ontwikkeld, waarna de medewerkers van Schiphol Real
Estate de te digitaliseren materialen zelf konden labelen, om eenduidige plaatsing en
efficiënter gebruik van de ICT-structuur te initiëren.

Het analoge werkarchief digitaliseren voor samenvoeging met de 1
miljoen mappen tellende digitale ICT-structuur van

SCHIPHOL

Real Estate was het eerste uitgangspunt. Er voor zorgen dat
gebruikers daarna eenduidig en binnen seconden hun weg vinden
naar de benodigde data de uitdagende tweede! Om dit doeltreffend te
realiseren heeft 2dA een unieke rubriceringstool ontwikkeld, waarmee
medewerkers van SRE zelf hun archiefmateriaal konden labelen, voorafgaand aan de scanfase. Lees over hoe een creatieve samenwerking
tussen opdrachtgever, informatiespecialist

KBenP en 2dA

een innovatie opleverde, waarmee ook u efficiënter kunt digitaliseren!
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2dA dankt naast Berny Bergmeester alle medewerkers van het
Schiphol Real Estate, alsook KBenP voor de constructieve en
inspirerende samenwerking!

