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Een nieuwe jas
Doxis Info Management is vernieuwd!

Intro.

Het zal u niet ontgaan zijn: de communicatie van Doxis heeft een nieuw
jasje. We zijn klaar voor een nieuwe sprong. Van Doxis Vindt naar
Voorsprong door Informatie.
Doxis vindt nog steeds voor u de juiste informatie en we blijven graag op
scherpe wijze stelling nemen als het gaat om actuele vakonderwerpen.
Tegelijkertijd willen we meer, we willen het verschil maken. Mét informatie!
Intro

3

Doxis neemt voorsprong

5

In de praktijk kunt u ook een voorsprong behalen. Door het
>>

>>

>>

>>

>>

>>

informatiemanagement niet alleen te implementeren maar al veel eerder
in het organisatieproces op de agenda te zetten. Informatiemanagement

Een betere wereld begint bij
een betere werkplek

8

In de praktijk: de overgang
van papier naar digitaal

wordt daarmee een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering, net

‘Free

als bijvoorbeeld marketing of boekhouding. Met een gestroomlijnd
informatiemanagement is een beter organisatieresultaat te bewerkstelligen.
Niet alleen intern zorgt een geordend informatiemanagement ervoor dat

13

u efficiënter kunt werken, ook extern is dit merkbaar in bijvoorbeeld het
bedrijfsresultaat en de tevredenheid van klanten. Producten en diensten

In ontwikkeling:
webformulieren

14

Direct van het DEC

17

Signalementen

19

Voorsprong met informatie

21

lijken in deze tijd steeds meer op elkaar. Met informatie kunt u als
organisatie het verschil maken en een blijvende voorsprong behalen!
De nieuwe Info Management is er voor u. Uiteraard blijven de vertrouwde

Nieuw!

of voorloper?
Paul Otlet, voorvader bij een betere werkplek.
Een betere wereld begint

Voorsprong door Informatie
>>

1

Leehifhed]Zeeh_d\ehcWj_[

2

3

Na de opkomst van het Web bleken
de ideeën van Otlet echter ineens
verbluffend accuraat.

Doxis
neemt
voorsprong.

Voorvader of voorloper?

Otlet helemaal
terug!

3

kwartaal weer voorzien van actuele vakinformatie.
Doxis Informatiemanagers

>>

33mmm$Zen_i$db

Intro

rubrieken, zoals Direct van het DEC en de case uit de praktijk, u elk
>>

Doxis verwacht veel van deze
benadering van informatiemanagement
en vertaalt deze dan ook naar onze
advisering.

De Belg Paul Otlet (1868 - 1944) geldt al heel lang als voorvader van ons
informatiemanagement. Hij was de grondlegger van de Universele Decimale
Classificatie (UDC). Die werd in ons land al snel gepropageerd door J.A. Zaalberg.

Doxis neemt voorsprong

5

>>

4
4

5

Studiereis Nederlandse adviseurs naar
Microsoft in de VS

Een betere wereld begint bij
een betere werkplek

Jerôme Thibauld verkondigt
dat e-mail ‘dood en begraven’ is.

Omslag
artikel.

Een betere wereld begint bij een betere werkplek

‘Free

the people
of routine
work!’

8

>>

6

7

Het Microsoft Executive
Brieﬁng Center

Omslag
artikel.

Ten eerste zijn we daar (in
de westerse wereld) veel
te duur voor. Ten tweede
moeten we ons voluit richten
op creativiteit en contacten.
Daarmee kunnen we wel echt
meerwaarde leveren.

Het Microsoft Citizen Service
Platform

Ten derde hebben we als mens
meer inspiratie nodig, nu we
eenmaal in welvaart en vrede
leven. De toon is gezet. Hier
presenteert zich geen bedrijf
dat software verkoopt. Hier
presenteert zich een bedrijf
dat de wereld wil verbeteren,
te beginnen bij de werkplek.

‘Free the people of routine work!’ Zo hoog heeft zelfs Voorzitter Mao de lat nooit gelegd. Maar
Erik Peterson, de eerste Microsoft-spreker tijdens de EBC voor Nederlandse adviseurs (zie pagina 11),
deinst er niet voor terug. We moeten volgens hem van onze software niets minder verwachten dan
de bevrijding van routineklussen.

In de praktijk: de overgang
van papier naar digitaal

8

13

>>

9

Gezien vanuit de DIV-medewerker:
de overgang van papier naar digitaal

>>

10

11

In dit artikel alle antwoorden op de vragen waar
u ’s ochtends mee wakker wordt (toch?).

In de
praktijk.

Horrorscenario

In ontwikkeling.

Webformulieren

van de 21ste
eeuw?

Wat zijn webformulieren? Wat doen ze? Welke smaken heb je? Welke voor- en
nadelen hebben ze ten opzichte van papieren formulieren? Waar kun je ze krijgen?

SEND

Wat verandert er door? In dit artikel alle antwoorden op de vragen waar u ’s ochtends
mee wakker wordt (toch?).

Je bent lekker aan het werk, je laat het heerlijk ruikende en grijpbare materiaal
(lees: papier) regelmatig door je handen gaan. Plotseling word je opgeschrikt door

In ontwikkeling:

het horrorscenario van de 21ste eeuw: geen echte documenten meer en acht uur
per dag naar een beeldscherm vol rare knopjes staren. Toch is deze situatie niet zo
schrikbarend als doet vermoeden.

webformulieren

14

Direct van het DEC

17

>>

12

13

>>

14

15

Signalementen.

Direct van het DEC

Informatie- en recordmanagement volgens
NEN-ISO 15489, NEN 2082 en NEN-ISO 23081

Het DEC (Doxis Expertise Centrum) is het kenniscentrum van Doxis. Het beantwoordt de meest
uiteenlopende vragen over informatiemanagement. ABR-deelnemers hebben er tevens toegang tot een
schat aan relevante vakinformatie, zoals naslagwerken, wet- en regelgeving en altijd minimaal vijftig
recente artikelen uit het vakgebied DIV en Archief. Daarnaast treft u er onder meer informatie over
Doxis Seminars en de agenda’s en verslagen van de Werk- en Contactgroepen die door Doxis worden
georganiseerd.

Rondom deze normen organiseert NEN in samenwerking met Doxis Informatiemanagers
en de Archiefschool twee cursussen.

Concept van informatie- en
recordmanagement

Signalementen

19
16
16

Voorsprong met informatie

21

Ontwikkelen van informatie- en
recordmanagement

Als blijkt dat de Stichting WEW de garantie
heeft overgenomen, kunt u op die datum
de bewaartermijn van zeven jaar laten ingaan.

>>

17

Voorsprong met Informatie
Scoren met behulp van de juiste kennis

18

19

Voorsprong met Informatie
Scoren met behulp van de juiste kennis

Voorsprong
met
informatie.

Van beleid naar praktijk:
een grote (voor)sprong

Voorsprong
Voorsprong
door
met
informatie
informatie.

E-depot: dé oplossing voor duurzaam beheer
en behoud voor de lange termijn?!
“Ik, duurzaam???”

Onder de titel: “Weg met informatiebeleid” vond op
22 mei voor de tweede keer in Stadion de Galgenwaard,
thuishaven van FC Utrecht, het jaarlijkse Seminar van Doxis
plaats. Het centrale thema tijdens het seminar was de
visienota Informatie op Orde. Onder leiding van de speciale
dagvoorzitter: Prof. dr. Dan LeFay, Professor of Information
Logistics, University of Michigan, Lansing (USA) gaven
Charles Jeurgens, Maarten Schenk en Raymond Alexander
vanuit de eigen praktijksituatie hun mening over het
beoogde resultaat uit de visienota.

20
20

2

Info Management

02| 2008

>>

Enige
hilariteit
ontstond er
aan het
einde van
de dag!

21

22

>>

23

