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Sinds de invoering van de AVG-wet zijn 
organisaties verplicht om zorgvuldig met 
persoonsgegevens om te gaan. Dit 
betekent dat bijvoorbeeld BSN-nummers, 
mailadressen of NAW-gegevens moeten 
worden afgeschermd. Hoe zorg je er als 
organisatie voor dat je omvangrijke dossiers 
als WOB-verzoeken zo efficiënt en 
kwalitatief mogelijk anonimiseert?

Snel en betrouwbaar anonimiseren

Met OCTOBOX Anonimiseren verwijder je eenvoudig 
specifieke gegevens en anonimiseer je automatisch grote 

hoeveelheden documenten. 

Waarom anonimiseren met OCTOBOX?

Het unieke concept van OCTOBOX 
Anonimiseren zorgt er voor dat 
dossiers van vele duizenden 
documenten razendsnel worden 
verwerkt. Doordat het ‘aflakken’ 
grotendeels automatisch gebeurt, 
worden doorlooptijden korter en  
voorspelbaar. Hierbij zijn complexe 
functies zoals het vastleggen van 
tijdslijnen en het ontdubbelen van 
documenten standaard voorhanden.  

Met de OCTOBOX-software worden de 
verschillende soorten dossiers en 
documenten, zoals WABO-dossiers, 
gevoelige beleidsdocumenten en 
persoonskaarten binnen één omgeving 
geanonimiseerd. Hierdoor reduceren 
de beheerkosten sterk. Tenslotte 
verwerkt OCTOBOX digital born- en 
gescande documenten,  
emailberichten en bijlagen met gemak 
door elkaar.



Van te voren 
instellen wat 
automatisch 
geanonimiseerd 
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Voeg automatisch de reden van anonimiseren toe (grondslag) 
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in meerdere documenten 
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geanonimiseerd moet 
worden

en 
/of

• Van grote bulk tot een  
enkel document 

• Complexe samenstelling 
van data 

• Automatische herkenning  
van documenttypes

 input:Flexibele keuzes &

Werken met slimme  
bibliotheken

Blacklist: 
Welke woorden 

mogen niet 

zichtbaar zijn?

Whitelist: 
Welke woorden 

moeten 
zichtbaar 
blijven?

Multidocument

Automatisch identificatie toevoegen

1. Hierbij verklaar ik, Remon Bogers, dat ik… 
2. Hierbij verklaar ik, Remon Bogers, dat ik… 
3. Hierbij verklaar ik, Remon Bogers, dat ik… 
enz.

AVG

Veel mogelijkheden



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

4 concrete voordelen

2. Korte en voorspelbare doorlooptĳden

1. Voldoen aan wet- en regelgeving

3. Snel verwerken van grote volumes

4. Lage beheerkosten


