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Ziet u soms door het archief de informatie niet meer?

Kies voor View archiefbeheer:
lagere kosten, ruimte in uw pand
en rust in uw hoofd!
Dus,
Archiefbeheer

naar kostenbesparing
Archiefdiensten

Digitaal archief

Fysiek archief

Geachte heer/mevrouw
Een goed archief is in uw vakgebied van essentieel
belang. Dit kost u echter tijd, ruimte en dus ook geld.
View houdt uw zaken op orde, zonder dat u hier omkijken naar heeft.
Buiten de deur
Met onze dienst archiefbeheer brengen we uw fysieke
archief namelijk onder in ons beveiligde archiefdepot.
Keurig geïndexeerd en gerubriceerd. En altijd direct
beschikbaar wanneer u dossiers of stukken wilt inzien.
Toch direct opvraagbaar
Want u krijgt online toegang tot de database van
View, zodat u op elk gewenst moment een dossier in
uw externe archief kunt opzoeken. En we kunnen het
document per omgaande digitaal of fysiek bij u aanleveren.

bezoekadres

Expeditieweg 9 - 7007 CM Doetinchem

Ook digitaal
Door het digitaal opslaan van zaken als dossiers, facturen, contracten etc. zijn uw documenten vanaf iedere
willekeurige locatie direct toegankelijk. View is ook
hiervoor de aangewezen partner. Papieren documenten worden in onze scanstraat in korte tijd gedigitaliseerd. Digitale bestanden worden automatisch in het
systeem opgenomen. Zo ontstaat één digitaal archief
voor alle documenten. Goed georganiseerd, praktisch
en veilig.
Veilig én handig
Uiteraard zorgen we dat uw archief, fysiek of digitaal,
bij ons in veilige handen en alleen voor u toegankelijk
is. Bovendien kunnen we allerlei taken van u overnemen. Zoals de betreffende registratiewerkzaamheden.
Of het planmatig opschonen van uw archief, met in
achtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

postadres

Postbus 398 - 7000 AJ Doetinchem
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Lagere kosten
Zeker in deze tijd geen onbelangrijk aspect: uw vaste
kosten! Uitbesteding van uw archiefbeheer maakt uw
archiefkosten variabel en beheersbaar. Waardoor u
slagvaardiger kunt zijn en uw aandacht volledig kunt
richten op uw core business. Alles voor een nog beter
bedrijfsresultaat!
Op www.view.nl vindt u de nodige achtergrondinformatie over View. De voordelen van een digitaal archief
en onze archiefbeheer diensten zet ik graag uiteen tijdens een persoonlijk gesprek. Ik neem dan ook graag
volgende week contact met u op, om hierover van gedachten te wisselen.
Met vriendelijke groet,
Wilfred Bussink
Directeur View
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