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OCTOBOX Enterprise maakt ongestructureerde informatie gestructureerd



De wereld verandert razendsnel. De 
verregaande digitalisering zorgt voor 
een flinke toename van het 
berichtenverkeer tussen burgers en 
overheid. De uitgewisselde 
informatie van de snelle verzender 
sluit echter niet meer aan bij de 
systemen en processen van de 
traditionele ontvanger. Hierdoor gaat 
er onnodig veel tijd verloren. 

OCTOBOX Enterprise is een 
intelligent softwareplatform dat 
streeft naar een snelle 
dienstverlening richting de burger. 
Het platform biedt oplossingen voor 
het automatisch verwerken van 
(on)gestructureerde informatie. 
Dit draagt ook bij aan een  
efficiëntere bedrijfsvoering binnen de 
overheid.

Excellente dienstverlening

OCTOBOX Enterprise is een flexibel softwareplatform dat bestaat uit 
verschillende bouwstenen. Hierdoor worden er in een korte tĳd 
intelligente en krachtige oplossingen voor diverse processen en 

doeleinden gerealiseerd. OCTOBOX Enterprise is ingericht op het 
verwerken van grote hoeveelheden (on)gestructureerde gegevens. 

Verschillende toepassingen
Email processing:  
Het automatisch 
analyseren en 
verwerken  van alle 
inkomende e-
mailberichten uit 
persoonlĳke en 
functionele inboxen, 
inclusief de bĳlagen.  

Slimme 
postkamers:        
Het toepassen van de 
controleregels, 
verrĳken van de 
metadata en eventueel 
converteren naar het 
gewenste 
bestandsformaat.  

Portals en 
webformulieren:  
Het automatisch 
controleren en 
koppelen van 
formulieren en 
geüploade bestanden 
aan het juiste proces. 



Waarom anonimiseren?Waarom OCTOBOX Enterprise?
Inmiddels heeft OCTOBOX Enterprise meer dan 100  

processen binnen de overheid geautomatiseerd.

De specifieke applicaties zĳn aan de hand van business rules van de 
klant flexibel in te richten. Blokken kunnen ook per proces eenvoudig 
worden hergebruikt. Hierdoor worden de emails, bestanden of 
bĳvoorbeeld formulieren razendsnel verwerkt.

Ook het verwerken van complexere 
aanvragen, zoals grote WOB-
verzoeken is voor OCTOBOX 

Enterprise geen probleem. 
Persoonsgegevens worden 

automatisch geanonimiseerd.

 Hierbij verklaar ik, 

 Dat ik op,                              te 

                           dit formulier… 

Razendsnelle inrichting en verwerking

WOB-verzoeken anonimiseren

Exporteren en archiveren
Ieder bestand of dossier kan uiteindelĳk in verschillende formaten en 
samenstellingen gelĳktĳdig naar verschillende (vak)applicaties en/of 
archieven verstuurd worden.



OCTOBOX Enterprise is een product van OCTOBOX Nederland B.V.,  
Goudseweg 181 Bodegraven. Meer informatie op https://octobox.nl

4 concrete voordelen
1. Borgen kwaliteit dienstverlening

4. Lage beheerkosten 
 

3. Kortere doorlooptĳden

2. Snel inspelen op veranderingen 


