Maak informatie digitaal, gestructureerd
en doorzoekbaar met Corsa/Import

Het terugdringen van analoge informatiebronnen is vaak de doelstelling bij organisaties.
Deze digitaliseringslag draagt bij aan effectiviteit, verantwoording en transparantie.
De praktijk leert echter dat organisaties nog altijd informatiebronnen gebruiken die (nog)
niet geborgd zijn. Waarbij de documenten en dossiers zonder registratie door de organisatie
zwerven en nog niet worden vastgelegd in een Document Management Systeem (DMS).
Informatie die wél vastgelegd zou moeten worden om aan bovengenoemde aspecten te
kunnen voldoen.

Information creates.

De informatiebronnen die vastgelegd kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
• Gedigitaliseerde archieven (legacy)
• Informatie op afdelingen die nog geen onderdeel uitmaken van het digitale registratieproces
• Afdelingen die door veranderingen in het proces gebruik gaan maken van andere externe
databronnen
• Externe digitale databronnen waarvan de informatie moet worden geborgd (bijvoorbeeld lijst
van leveranciers uit een ERP-systeem)
Met behulp van Corsa/Import kan deze informatie gemakkelijk worden opgenomen in het DMS
Corsa. Daardoor is ieder document, dossier, persoon of organisatie identificeerbaar, traceerbaar, beheersbaar en bruikbaar in de organisatie. Ook biedt het de mogelijkheid om relaties
te leggen zodat informatie gekoppeld kan worden aan documenten, dossiers, personen en/of
organisaties.
Met Corsa/Import kan o.a. de volgende informatie worden opgenomen in Corsa:
• Bouwdossiers/-archief
• Personeelsdossiers
• WMO-dossiers
• Milieudossiers
• Poststukken
• Personeel-/organisatiedossiers

Procesmatig kan Corsa/Import als volgt gevisualiseerd worden:

Corsa/Import
• Grote hoeveelheid gedigitaliseerde informatie (documenten, dossiers, personen en
organisaties) ontsluiten en/of
bijwerken binnen Corsa
• Periodiek ontsluiten van
informatie uit externe systemen
binnen Corsa
• Relateren van informatie aan
documenten, dossiers,
organisaties en/of personen

1. Selectie van gewenste informatieobjecten die overgebracht dienen te worden naar het DMS.
Papieren informatieobjecten worden eerst gedigitaliseerd.*
2. Export vanuit (scan)applicatie naar CSV of XML formaat
3. Losse informatieobjecten (dossiers, documenten, personen, organisaties en/of metadatering) worden vanuit CSV / XML bestand herkend en geclassificeerd. Ook kunnen naar wens
informatieobjecten aan elkaar gerelateerd worden.
4. In Corsa zijn de verschillende geïmporteerde informatieobjecten beschikbaar en
geclassificeerd.
5. Alle informatieobjecten zijn in Corsa doorzoekbaar: Op dossier-, document-, persoons- of
organisatieniveau.

* Digitalisering door prefered scanleverancier
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Information creates.

