VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

Dankzij MB Digitalisering Limburg kunt u nu
profiteren van moderne en vooral effectieve
documentarchivering. Zorg voor meer overzicht en laat uw papieren archief digitaliseren.
Wij kunnen dat snel, vakkundig en voor een
zeer aantrekkelijke prijs voor u op een externe
datadrager zetten!

www.mb-digitalisering-limburg.com

MEER TIJD VOOR UW KERNTAKEN!
Stop met zoeken in slecht gestructureerde en moeilijk toegankelijke
archieven. Maak een einde aan het meeslepen van pakken papier en
ordners. Dankzij MB Digitalisering Limburg kunt u nu profiteren van
moderne en vooral effectieve documentarchivering.
Wist u dat 20 tot 30% van uw kostbare tijd verloren gaat met het opzoeken of het bijwerken/rangschikken van allerlei documenten?
Door het digitaal opslaan van diverse papierstromen (personeels-,
debiteuren- en crediteurenbestanden, facturering, correspondentie enz.),
worden verwerkingstijden verkort, documenten sneller gevonden en
een enorme tijdsbesparing bewerkstelligd. Voor het opslaan van uw
archief staan verschillende media zoals cd of dvd ter beschikking.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL
Met hoogwaardige scanners digitaliseren wij uw documenten, enkel- of
dubbelzijdig, zwart/wit of full colour. Ons scannerpark bestaat uit:

Scanner (losbladig), zwart/wit, A5- t/m A3-formaat
Boekenscanner , full colour, afmetingen 17” t/m 25”
Groot formaat scanner , full colour, formaten t/m 42”
Met de modernste technieken en software bereiken wij een optimale
kwaliteit. Door middel van speciale compressie-software zijn we in staat
om grote bestanden terug te brengen in omvang, zodat zij gemakkelijk
via internet verstuurd en/of afgedrukt kunnen worden, zonder kwaliteitsverlies ten opzichte van het origineel.
Indexen kunnen naar uw individuele wensen worden opgebouwd.
Door middel van een vooraf bepaalde terugzoekstructuur worden
documenten snel teruggevonden. Dit garandeert u een eenvoudige en
gebruikersvriendelijke oplossing.

VEILIGHEID OP DE EERSTE PLAATS
Bij het transporteren en verwerken van uw documenten staat de bescherming van uw privacy en geheimhouding van de data voor ons op de
eerste plaats. Na het digitaliseren worden de documenten weer
terugbezorgd of wanneer afgesproken, volgens een bepaalde procedure
opgeslagen of vernietigd.

U KUNT OP ONS REKENEN
Samenwerken om tot goede resultaten te komen is gebaseerd op een
relatie die samen is opgebouwd. Vertrouwen, kwaliteit en service zijn
hierin de belangrijkste elementen. Het is dus wel degelijk van belang dat
u van tevoren weet met wie u zaken doet!
Wij vinden het belangrijk dat we kunnen voorzien in de behoeften van
onze klanten. Dat we kunnen voldoen aan de gevraagde wensen en eisen,
want dan zijn ook wij 100% tevreden. Doelstellingen kunnen we bewerkstelligen door het maken van duidelijke afspraken, het leveren van
kwaliteit en het oplossen van ieder knelpunt dat zich voordoet.
En daarmee het winnen van het vertrouwen van onze klanten. Wij werken
met een team van mensen, die zowel product- alsmede klantgericht voor
u aan het werk gaan. Wij kunnen op meerdere werkgebieden uw
ondersteunende partner zijn. Ook binnen uw organisatie kunnen wij deze
behoefte vervullen. Denk aan:
1. Archief digitaliseren: Het digitaliseren van uw archief en
documenten. Bescherm uw organisatie tegen schade veroorzaakt
door brand, wateroverlast en diefstal door het aanleggen van
een digitale, en eenvoudig te reproduceren, back-up van uw
archief en poststukken. Snel, vaardig, effectief, en een stuk
goedkoper dan elders!
2. Bemiddeling: Indien u geen afstand wilt doen van uw archief
of u heeft ruimtegebrek, dan kunnen wij bemiddelen in het
transporteren/verhuizen en opslaan van uw archieven.

PAPIEREN DOCUMENTEN ZIJN VERLEDEN TIJD!
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Gemeente Maastricht, diverse diensten
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NEEM CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK
info@mb-digitalisering-limburg.com
MB Digitalisering Limburg Stationsstraat 23 6247 BJ Gronsveld
T 043-3110096 KvK 14089576 www.mb-digitalisering-limburg.com

