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OCTOBOX Snapshot analyseert, ordent en schoont netwerkschĳven op

Waarom opruimen?
Netwerkschijven zijn in de loop der
jaren volgelopen met een groot
aantal bestanden. Veelvuldig
kopiëren zorgt ervoor dat identieke
documenten vaker voorkomen.
Gigabytes aan bestanden die op de
verkeerde plek staan, vergeten zijn of
simpelweg nog bestaan, maar waar
nooit meer naar wordt omgekeken.

Als gevolg van nieuwe wet- en
regelgeving, zoals de AVG en de Wet
Open Overheid, maar ook door het
gebruik van diverse systemen (DMS,
Zaaksysteem) is er een sterke
behoefte ontstaan aan ‘opruimen’.
Het is voor organisaties nog
belangrijker geworden om controle
over de informatie te krijgen.

Snapshot maakt het mogelĳk om de inhoud van
netwerkschĳven razendsnel in kaart te brengen en
vervolgens de vaak vele miljoenen bestanden op te
schonen, te ordenen of voor te bereiden voor migratie.

Hoe werkt OCTOBOX Snapshot?
Fase 1: Inzicht. De software verzamelt alle gegevens
van de bestanden die op de netwerkschĳven staan.
Fase 2: Analyse. Met slimme zoekvragen in het dashboard
selecties van bestanden maken. (Wat komt dubbel voor, is
oud of privacygevoelig?)
Fase 3: Opruimen. De bestanden daadwerkelĳk
verplaatsen, verwĳderen of klaarzetten voor migratie.

Waarom
Zoekanonimiseren?
en beslis
Stel slimme vragen en maak onderbouwde keuzes
over wat er met de informatie moet worden gedaan.
Zoek naar bestandsnamen, bestandsgrootte, auteursnamen of…
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Analyse maakt inzichtelijk welke
soort bestanden er op de
netwerkschijven staan. Zijn dit
extensies die op de
netwerkschijven thuishoren?

Oﬃce
40%

Afbeeldingen
25%
PDF's
22%

10+

Dubbele bestanden*

8
6
4
2
10% 20% 30% 40% 50%

Ongeveer 30 procent van de
bestanden op netwerkschijven
komt meerdere malen voor. Soms
zelfs tien keer, waarvan negen
kopieën verwijderd kunnen worden.

Hoe veel aantal keer dubbel

Leeftijd van bestanden*

Indien een organisatie afhankelijk is van bewaartermijnen, kunnen
oude bestanden geïdentificeerd en vervolgens gearchiveerd worden.
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4 concrete voordelen
1. Informatie is geordend en vindbaar
2. Staat klaar voor eventuele migratie
3. Kostenbesparing door datareductie
4. Voldoen aan de wet- en regelgeving

*Getallen kunnen per organisatie afwijken
SNAPSHOT is een product van OCTOBOX Nederland B.V.,
Goudseweg 181 Bodegraven. Meer informatie op https://octobox.nl

