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Netwerkschijven 
opruimen



Opgeruimd staat netjes

Volle netwerkschijven. Geen overzicht.

Het is een probleem waar menig organisatie 
mee kampt. Door de jaren heen zijn de schijven 
volgelopen met van alles en nog wat. En 
eigenlijk weet niemand precies wat er allemaal 
op staat. Door nieuwe wetten en regels zoals 
de AVG en de WOO is het zaak dat de boel 
snel op orde komt, maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Daarom is er Clean Disk 
Management van OCTOBOX. Daarmee heb je 
in no time weer overzicht over alles wat er op je 
netwerkschijf staat. 

Met OCTOBOX Clean Disk 
Management breng je 

razendsnel in kaart wat er 
op je netwerkschijven staat. 
Met Snapshot ruim je op, 

orden je of bereid je voor op 
migratie.

Weggooien wat je niet meer nodig hebt, 
houden wat belangrijk is. Zo geregeld.

Vaak weten organisaties wel wat ze willen: een 
schone netwerkschijf met netjes geordende 
bestanden. Maar die eerste stap is vaak lastig: 
welke bestanden moeten er nu precies af? 
Er zijn zoveel manieren om de overbodige 
bestanden te filteren. 

Geen eigenaarschap
Wie is verantwoordelijk?

Jarenlange wildgroei
Wat staat er op?

Wetten en regels
Wat mág er niet op 
staan?

Nieuwe systemen
Waar kan het heen?

Afb. 1 - diverse invalshoeken.



Dit is hoe we het doen

We weten wat we doen.

OCTOBOX Nederland komt door ervaring met diverse opschonings-trajecten snel tot de kern van 
het probleem. Door gebruik te maken van onze diensten, belast je jouw medewerkers minimaal 
en krijg je een gerichte aanpak om de situatie op de netwerkschijven op te lossen.

Afb. 2 - Ons stappenplan voor 
een ‘clean disk’.

Denk Analyseer Doe Borg

Samen met jouw organisatie brengen wij de situatie én wensen op hoofdlijnen in kaart. Dat doen 
wij door als eerste stap de juiste invalshoeken voor jouw organisatie te bepalen. Door vervolgens 
de juiste vragen aan de juiste personen te stellen, schetsen we een beeld van de gewenste 
situatie en maken we een plan om die situatie te bereiken.

Met begrijpelijke taal slim de toekomst in

Geen hoogdravende rapporten maar een helder en pragmatisch beeld en advies waarmee 
je verder kunt. Of het nu het opstellen van een plan van aanpak is of van een business case 
waarmee je de organisatie kunt overtuigen van nut en noodzaak van een ‘clean disk’. Naar 
behoefte kunnen wij in een volgende fase de informatie ook analyseren en de netwerkschijven 
daadwerkelijk opruimen. Samen met jou zorgen we dat ook in de toekomst de schijf opgeruimd 
blijft.



Kijk. Analyseer. Ruim op. 
Met Snapshot.

Snapshot voldoet aan de wet, verwerkt grote volumes en houdt de kosten laag

Naast Clean Disk Management is er ook Snapshot. Deze software van OCTOBOX 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. Dat 
doen we als volgt:

Jij beslist. De software doet het werk.

Stel slimme vragen en maak onderbouwde keuzes over wat er met de informatie moet worden 
gedaan. Zo kom je erachter welke bestandsextenties (Microsoft Office, PDF’s, Afbeeldingen 
en video’s, etc.) er op de netwerschijven staan. Vaak komt daarvan zo’n 30% meerdere malen 
voor. Soms wel tien keer. Daarnaast zijn sommige organisaties afhankelijk van bewaartermijnen, 
waardoor Snapshot precies weet wat er verwijderd kan worden. 

Fase 1: Inzicht. De software verzamelt alle kenmerken van de 
bestanden die op de netwerkschijven staan. Bekijk direct de 
belangrijkste statische gegevens.

Fase 2: Analyse.  Met slimme zoekvragen in het dashboard 
selecties van bestanden maken door ze te verrijken met ‘tags’. 

Fase 3: Opruimen. De bestanden daadwerkelijk 
verplaatsen, verwijderen of klaarzetten voor migratie. 
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