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Nóg meer archiveringsoplossingen

Wij innoveren voor u
Stilstaan is achteruitgaan. Is dat niet uw ding? Dat van Merak ook niet. Daarom blijft de marktleider in professionele archivering zijn diensten en producten verder verfijnen en uitbreiden. Nu weer met de pallet box en Scan on
Demand.

Nachtmerrie?
Hoe herkent men oude archieven die wettelijk bewaard moeten
worden? Meestal aan de scheefgezakte paletten met krimpfolie
omwonden. Het gevolg: documentenchaos en slecht benutte
plaats. En wat als er ooit een document moet worden opgediept?
De oplossing: de Merak pallet box.

It’s in the box!
De Merak palet box is een container ter grootte van een palet. Met
de klapdeuren aan twee zijkanten (!) komt u ook vlot bij de inhoud
onderin. Het deksel sluit de box af voor stof ... en water.

Niets dan voordelen dus: perfect beschermd past de standaard
container meteen ook in het Merak Tracking System. Hebt u
onverhoopt toch nog een document nodig? Dan werd het volume
voor uw opzoekwerk al sterk beperkt.

Extra kost? Niet voor u!
Wat kost deze geniale box? Niets. Toch niet voor u, want Merak
neemt alle kosten op zich. Omdat wij kicken op ordelijke
magazijnen. Daarom is de opslagprijs voor een pallet box identiek
aan die van een pallet. En de box zelf krijgt u gratis in bruikleen.
Mooi, want zo moet u zelfs geen verpakkingsmateriaal voorzien!

Documenten opvragen?
Een andere Merak-dienst die populair is, is 'scan on demand'. Hebt
u een gearchiveerd papieren document nodig? Dan brengt Merak
de archiefdoos tot in ùw kantoor of naar zijn consultatieruimte.
Toch kan het veel sneller en efficiënter: met Merak Scan on
Demand.

Scan on Demand!
Een mailtje naar de Merak Dispatch volstaat. Wij vissen het
document op en scannen het, zelfs de doordrukvellen. U krijgt de
scan per e-mail. En dat alles in een minimum van tijd.

MERAK: bewaring en beheer van alle informatiedragers
archiveert uw documenten (papier, microfilm, film) • scant uw documenten en archiveert ze
op CD-Rom • bewaart uw computer back-ups • stelt de broncode van uw software veilig

A r c h i v i n g

S o l u t i o n s

Merak binnenstebuiten

Professioneel archiv
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Selectieve sprinklers
Het blussysteem wordt pas onder druk
gezet als twee verschillende
detectiesystemen brand melden.
Sectionale sprinklers zorgen voor
gerichte brandbestrijding. In de e-bunker
wordt argonietgas gebruikt.

UV-arme verlichting
Totale afwezigheid van daglicht gaat
oxidatie en vergeling van de papieren kartonvezels tegen.

Stoffiltering
Krachtige filters verwijderen
stofpartikels tot 0,5 micron (of
0,5/1000 mm) en neutraliseren
schadelijke moleculen.

Verwarming en
noodstroomaggregaat
De technische installaties werden
ondergebracht in een apart gebouw
om brand te vermijden en de
veiligheid te verhogen.

Airconditioning
Intelligent
luchtconditioneringssysteem streeft
naar een ideale luchtvochtigheid en
temperatuur.

Inbraakbeveiliging

Back-up lift

Camerabeveiliging rondom en in het
gebouw, kaarttoegang. Biometrische
meting voor toegang tot de e-bunker.

Ongebruikte lift als back-up
wanneer de transportbanden
zouden haperen.

Digitalisering tot A0

Scan on demand

Webserver

Industriële scanners
digitaliseren om het even welk
document. Van naamkaartje
tot A0-breedte en onbeperkte
lengte. Inlezen van de teksten
(OCR) en indexering tot op elk
gewenst niveau.

Merak scant meteen een
opgevraagd papieren
document en verzendt het
beveiligd via e-mail.

Beveiligde internetserver
voor klanten. On line volgen
van alle archiefbewegingen
en raadplegen van
gedigitaliseerde bestanden.
Of verkiest u cd-rom’s?

Papieren of elektronische archieven?
Merak beschermt elk archief maximaal tegen de tand des tijds
met state-of-the-art technieken die optimale opslagcondities garanderen.
Werp een blik op de 'interne keuken' van Merak!

veren

Archiefrekken
Capaciteit van een 500.000 archiefdozen
op een grondoppervlakte van 6000 m2 (een
voetbalveld) en 3 etages.

Roostervloeren
Onmiddellijke afvoer van bluswater en topdown circulatie van de geconditioneerde
lucht.

Weegbrug
Razendsnelle weging van elke doos
verzekert optimale plaatsing in het rek.

Merak-doos
De twee uitgekiende Merak-doostypes
stoten water af en beschermen de
inhoud tegen papierverzuring.

Quarantaine
Obsolete archieven klaar voor
vernietiging op vraag van de
klant of na een vooraf
opgegeven termijn (mits
dubbelcheck).

Unieke barcode
Elke doos is volledig anoniem, op de
barcode na. En die kan alleen worden
ingelezen door Merak. Het drievoudige
dubbelchecksysteem resulteert in een
0% technische foutenmarge, die het
ISO 9001:2000-certificaat eer aandoet.

Ompakruimte

Film kluis

Ompakken, ontstoffen en
conserveren van archieven bij
Merak of bij de klant.

Afgeschermde ruimte voor de opslag van microfilms.
Waarborgt een constante luchtvochtigheid en temperatuur.

E-bunker

Merak-koerier
Vanuit de 5 Belgische
Merak-centra doorkruisen
14 koeriers België om
archieven op te halen ... of
terug te brengen voor
consultatie.

24/7 dispatching
Merak is 24 uur op 24 uur
en 7 dagen op 7 bereikbaar.

Consultatieruimte
Functionele ruimtes voor het ter
plekke bestuderen van archieven,
bv. bij fiscale controles of audits.

Meraks Fort Knox voor
vitale documenten en
magnetische dragers.
Een waterdichte en
hyperbeveiligde kooi
van Faraday
beschermt tegen
blikseminslag, brand,
water, diefstal, directe vliegtuiginslag en de
elektromagnetische bom (e-bom).

Paletruimte
’Dode archieven’ op paletten gestapeld. Of op de Merak
pallet box, een ijzersterkte container die Merak gratis ter
beschikking stelt.

TESTIMONIALS
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“Het beste wat we ooit zagen.”

Internationale audit bij Merak
Als professionele archivaris met ISO 9001-2000 certificaat, krijgt Merak
regelmatig auditors over de vloer. Zo ook die van een van de grootste
farmaceutische bedrijven wereldwijd, waarvoor Merak ondermeer de
archieven van het klinische onderzoek bewaart. Nogal logisch dat
periodiek gecontroleerd wordt of de strikte veiligheidsmaatregelen en
operationele procedures gerespecteerd worden.
In april 2004 was een Amerikaans auditteam te gast voor een uitgebreid
nazicht. Routine voor Merak. En toch doet het deugd als de Belgische
verantwoordelijke ons meteen na hun vertrek een bedankmailtje zendt.
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“Mijnheer, wat kan Merak niet?”
Een Belgisch top-10 bedrijf daagde Merak uit.
“Centraliseer alle contracten van al onze Europese
vestigingen. Digitaliseer en indexeer ze samen met de
addenda. Archiveer de originelen met absolute
beveiliging.
Zorg ervoor dat om het even welke vestiging de
documenten en de addenda zowel elektronisch als fysiek
kan opvragen. Op een snelle en toch waterdichte wijze.”

De kwaliteit van de scan overtreft hierbij niet zelden die van het
origineel. Alle elektronische en papieren documenten worden geheel
volgens de wensen van de opdrachtgever geïndexeerd. Contracten en
addenda worden hierbij aan elkaar gekoppeld.
Het inventarissysteem is gebaseerd op de contractgegevens.
Dé garantie voor intuïtief opzoekwerk.
Deze klant verkoos oplevering op cd-rom’s boven on-linetoegang via
de beveiligde website. Consultatie gebeurt nu in elke vestiging met
behulp van de gebruiksvriendelijke Merak Inventory On-line.

Papier hier

Papieren verzekerde bewaring

Een uitdaging zoals die hierboven? Daar houdt Merak wel van. Omdat
professioneel archiveren zoveel meer is dan het fysiek in rekken
plaatsen van dozen. Merak werkte met een Europees transportbedrijf
een logistiek plan uit voor het periodiek ophalen van de documenten
in alle vestigingen. Onregelmatigheden worden hierbij meteen aan het
hoofdkantoor gesignaleerd.

Na digitalisering vinden de originele contracten en addenda een
onderkomen in de hypermoderne en streng beveiligde Merakarchieven. In blanco archiefdozen met een barcode gaan ze op in het
half miljoen identieke dozen van de archiefruimte.
Waaruit alleen Merak ze meteen weer kan opvissen. Een berichtje aan
de Merak Dispatch volstaat ... als het tenminste voldoet aan de
strenge specificaties van de opdrachtgever.

Elektronische archivering
De dossiers vinden na een dubbelcheck de weg naar de industriële
Merak-scanners. Zij digitaliseren tonnen papier in een mum van tijd.

En de opdrachtgever zelf? Die is in zijn nopjes met de efficiënte, snelle
en waterdichte Merak archiveringsoplossing!

En in het volgende nummer
• Merak oplossingen? Een zoekspel.

Version française
disponible sur demande

MERAK n.v. Archiving Solutions
Antwerpen • Tel 03.325.55.90 • Fax 03.325.79.04
Brussel • Tel 02.263.05.58 • Fax 02.263.05.59 • Mechelen • Tel 015.43.64.14 • Fax 015.43.64.15
info@merak.be • www.merak.be
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Belgisch topbedrijf op wenken bediend

