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Altijd online  
toegang tot
documenten  
en informatie



Altijd toegang tot uw documenten
Met IntraOffice Archief worden documenten veilig digitaal 

opgeslagen, beheerd en online ontsloten. U heeft daardoor 

altijd, via het internet, veilig toegang tot al uw documenten en 

informatie.

Omvangrijk en snel
Kenmerkend voor IntraOffice Archief is dat de module grote 

hoeveelheden documenten kan verwerken en opslaan en in 

hoge snelheid veilig beschikbaar kan stellen voor en aan grote  

aantallen gebruikers. 

Flexibel opslaan en bewaren
IntraOffice Archief is een volledig cloud gebaseerde oplossing 

en werkt systeem- en device onafhankelijk. De oplossing past 

de meest moderne portal-technologie toe, biedt een breed 

scala aan integratiestandaards (API’s) voor de gegevens-

uitwisseling met andere bedrijfsapplicaties. IntraOffice Archief 

is beschikbaar als SaaS-dienst. 

IntraData kan zelfs nog een stap verder gaan door de gehele 

archief verantwoording voor u uit te voeren, inclusief het veilig 

online delen aan gebruikers en bewaken van alle wettelijke 

verplichtingen, zoals privacy en  het bewaken van bewaar- en 

vernietiging verplichtingen.  IntraOffice Archief is dus geheel op 

maat, op basis van wensen en behoeften in te richten.

Veilig
Archiveren met IntraOffice voldoet aan de Europese privacy- 

wetgeving. U bent dus altijd verzekerd van het veilig en  

gecontroleerd opslaan en via het internet beschikbaar stellen 

van uw informatie aan uw klanten en/of medewerkers.

Altijd en overal veilig toegang tot  uw documenten

module Archief

Modules
De documentoplossing IntraOffice wordt als SaaS-dienst  

vanuit de cloud geleverd. Voor een veilige gegevens uitwisseling 

met uw backoffice-applicaties maakt IntraOffice gebruik  

van koppelingen via webservices.

IntraData
De documentoplossing IntraOffice wordt sinds 1996 door  

IntraData op de markt gebracht. IntraData is een van de grond-

leggers van de oplossing voor gedigitaliseerd archiefbeheer 

met ondersteuning voor bulk computeroutput. IntraOffice 

wordt dagelijks door meer dan 45.000 bedrijven gebruikt en  

is in 7 landen operationeel en in 7 talen beschikbaar.

Meer informatie
Wilt u weten wat IntraData voor uw organisatie kan  

betekenen? Bezoek www.intradata.nl voor meer informatie  

of neem vrijblijvend contact met ons op via (020) 316 02 50. 

We informeren u graag. 
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