TAB Europa – dienstverlening op een
maatschappelijk verantwoorde manier
TAB helpt u op een maatschappelijk verantwoorde manier een oplossing te vinden
voor kritieke kwesties met betrekking tot uw documentbeheer. Hoe?
De dienstverlening die TAB aanbiedt heeft als uniek kenmerk dat wij dit samen met uw
eigen werknemers kunnen opzetten. Op die manier maakt u optimaal gebruik van de bij u
beschikbare menskracht in combinatie met de ervaring en professionaliteit van TAB. Dit
leidt tot een gunstiger kostenplaatje, een perfecte kennisoverdracht en een betere
gebruikersacceptatie. Uiteraard blijft het mogelijk het project geheel uit te besteden.
De dienstverlening van TAB bestaat onder meer uit:
Digitaliseren
Data-entry
Uitbesteden documentbeheer
Externe opslag

Herinrichten en schonen van dossiers
Archiefverhuizingen
Samenvoegen van dossiers bij een fusie of
overname

Digitaliseren
Wist u dat 80% van de digitaliseringtrajecten mislukt omdat men van tevoren niet goed
heeft gerealiseerd wat er bij de voorbereiding komt kijken? TAB helpt u dit traject tot
een goed einde te brengen door de fysieke dossiers op orde te brengen, een juiste
indexering aan te brengen, en de dossiers voor u te digitaliseren. Dit kan bij u op locatie
of uit huis plaatsvinden.

Data-entry
Veel organisaties die overgegaan zijn naar een digitaal gegevensbestand bemerken
vaak dat er informatie in het digitale bestand ontbreekt, die wel in het fysieke dossier
aanwezig is. TAB ondersteunt organisaties bij het aanvullen van deze informatie zodat
alle informatie op juiste wijze beschikbaar is.

Uitbesteden documentbeheer
Soms staan organisaties voor de situatie dat er op kortere of langere termijn geen juist personeel gevonden kan
worden om het archief goed te beheren. TAB ondersteunt organisaties met het aanbieden van de juiste mensen op
die plek. De voor uw organisatie zo belangrijke informatie wordt daardoor op de meest efficiënte manier opgeslagen
en beheerd.

Externe opslag
Organisaties die hun statische dossiers niet meer op de eigen
locatie willen bewaren kunnen hiervoor terecht bij TAB. TAB
voorziet in opslagruimte en de verzekering dat opgevraagde
dossiers binnen de afgesproken tijd bij u op kantoor zijn, fysiek
of digitaal, al naar gelang uw wens. Om dit maatschappelijk
verantwoord te kunnen doen is er de TABZero file, een
dossiermap en opbergdoos met een 100% neutrale voetprint.

TAB Europa, uw partner in documentbeheer
De informatie die in uw organisatie aanwezig is, is van wezenlijk belang voor het voortbestaan ervan. Informatie die
u wellicht niet graag uit handen geeft. Het vinden van een betrouwbare partner is dan ook een hele uitdaging. Met
TAB heeft u zo’n partner gevonden die u de zorgen voor uw dossierbeheer volledig uit handen neemt.
De expertise van TAB kunt u ook inroepen voor het herinrichten, schonen, verhuizen of samenvoegen van uw
dossiers. Zoals u ziet is TAB van alle markten thuis. Kortom, TAB is dé partner voor al uw dossiervraagstukken.

Efficiënter dossierbeheer? Bel TAB

Tel: 020-697 53 33; www.tab.nl; e-mail: info@tab.nl

