
Wordt uw organisatie regelmatig 
geconfronteerd met een wildgroei 
van informatie die op diverse 
plaatsen wordt opgeslagen? Bent 
u vaak lang op zoek naar de juiste 
gegevens voor uw klant? Vraagt 
u zich regelmatig af of u over de 
laatste versie van documenten 
beschikt?

De zoektocht naar informatie vergt 
kostbare tijd van alle medewerkers in 
uw organisatie. Ruim 60 procent van 
de managementbeslissingen wordt 
bovendien genomen op basis van 
verouderde informatie. 

Samen met onze partner Indica 
bieden wij u een software-applicatie 
die op eenvoudige manier orde in de 
grote hoeveelheid informatie binnen 
uw organisatie schept. Informatie 
wordt weer inzichtelijk, snel vindbaar 
en gemakkelijk opvraagbaar. 

Uw voordelen
• Vermindering van de zoektijd 

met acht tot tien uur per 
medewerker per week; 

• Vanuit één portaal toegang tot 
alle archiefdata en actuele data; 

• Kwalitatief hoogstaande 
informatie als startpunt van 
werkprocessen; 

• Grotere klanttevredenheid door 
snellere en betere antwoorden  
op vragen; 

• Informatie veilig opgeslagen in 
een (digitaal) archief, minimale 
kans op zoekraken; 

• Informatie altijd, veilig en via 
ieder device beschikbaar: 
versterkt het digitaal werken  
in uw organisatie.

Indica 
Vinden wat u zoekt

Brantjes Advocaten:
“Het was voor ons een behoorlijke verrassing dat het mogelijk is zo 
makkelijk alle documenten terug te vinden. Dossiers, adviezen, et cetera 
kunnen nu door al onze medewerkers razendsnel worden gevonden. Dit 
betekent dat ze minder tijd besteden aan zoeken en zich op hun werk 
kunnen richten.”



Hoe werkt Indica?

Deel veilig kennis en 
informatie buiten uw 
bedrijf
Bij het opstellen van 
jaarrekeningen wordt 
het auditing-proces 
vereenvoudigd door 
informatie via Indica 
met de Belastingdienst 
te delen.

Visualisatie en 
customizen van  
uw zoekscherm
• Look-and-feel 

aanpassen
• Zoeken in een 

specifieke 
applicatie of in alle 
applicaties

• Documenten lezen 
in view of via url in 
juiste systeem en 
versiebeheer
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• Doorzoeken van alle bronnen 
De search engine doorzoekt alle applicaties en overige bronnen. U bepaalt 
vooraf welke bronnen dit zijn op basis van relevantie, bijvoorbeeld e-mail, 
(persoonlijke) netwerkschijven en/ of diverse applicaties. Zo kunt u 
eenvoudig in gestructureerde én ongestructureerde data zoeken.  

• Automatische metadata indexering 
Wanneer u start met Indica, wordt er eenmalig een ‘run’ uitgevoerd, waarbij 
100 procent van alle aanwezige documenten wordt geïndexeerd. Daarna 
wordt nieuw binnengekomen informatie automatisch op vaste momenten 
geïndexeerd, en is deze altijd up-to-date. Hierdoor zoekt u altijd op de 
volledige inhoud van bestanden, terwijl deze op hun oorspronkelijke locatie 
blijven. 

• De index als kloppend hart  
In de index is alle informatie binnen uw organisatie vastgelegd. Dat is 
makkelijk voor het zoeken en vinden, maar ook om data in te zetten voor 
Business Intelligence-doeleinden. 

• 100 procent beveiligingsgarantie 
Indica respecteert uw beveiligingsbeleid en is te koppelen aan aanwezige 
protocollen, zoals Microsoft Active Directory. U kunt binnen Indica 
beveiliging toevoegen tot op documentniveau.

Maatwerksupport Veenman 
De afdeling Professional Services van Veenman bestaat uit consultants en specialisten 
op het gebied van hardware- en softwareoplossingen. Zij ondersteunen uw bedrijf met 
implementatie, training en onderhoud.
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