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opbergruimte voor zelfs de grootste verzamelaar

Opvallende publicaties, nieuwe
websites en interessante congressen

Verdere stappen in elektronisch verkeer met de overheid

Gemeenten willen haast maken met aanleg glasvezelnet

In de ogen van de regering laat de publieke dienstverlening

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben het Rijk

nog veel te wensen over. Er wordt gewerkt aan verbetering!

in een gezamenlijk schrijven laten weten sneller een glasvezelnet

Zo wordt er een elektronische zoekmachine ontwikkeld die de

voor iedere inwoner van deze steden te willen realiseren. De

burger snel de weg wijst naar overheidsdiensten, -informatie

vier steden vragen van het Rijk om een 'financiële en organi-

en -organisaties op internet.

satorische inspanning' om in acht tot tien jaar een volledig

Een andere gemeenschappelijke voorziening is de authenticatie
bij het elektronische verkeer met de overheid. Overheidsdiensten zullen deze voorziening eenvoudig kunnen integreren in hun eigen internetdienstverlening. In de eerste fase gaat
de authenticatie via een gebruikersnaam en wachtwoord (pincode). Vanaf volgend jaar zal deze mogelijkheid worden uitgebreid met gsm-authenticatie, met reeds beschikbare voorzie-

Een kantoor met flexibele werkplekken. Iedereen een laptop en een GSM. Maar waar
laat je dossiers, ordners en andere onmisbare stukken? Doxis adviseert over informatiemanagement in flexibele kantoren: hoe kun je optimaal blijven werken met maar een
paar centimeter kastruimte?

ningen voor internet-bankieren en met zogenaamde softwarecertificaten (domeinbedrijven).
Bron: www.computable.nl
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Nederland op kop met e-overheid

Aanpak: de Denken/bouwen/doen-methode

Nederland behoort tot de Europese top wat betreft online

Signalementen

dienstverlening aan burgers. Onderzocht is hoeveel overheidsorganisaties een website hebben of online bereikbaar zijn.

>> Denken: een plan van aanpak voor voldoende opbergruimte voor
iedere medewerker
>> Bouwen: het digitaliseren van informatie
>> Doen: het opschonen van archieven en trainen van informatiespecialisten

Alleen Zweden en het Verenigd Koningrijk scoren met 80
procent hoger. Wat betreft geïntegreerde datatoepassingen
blijft Nederland met 50 procent echter achter bij het Europese
gemiddelde van 59 procent. Dit blijkt uit onderzoek van

dekkende infrastructuur in deze steden mogelijk te maken. De

het Britse onderzoeksbureau Momentum in opdracht van

steden menen dat de verwezenlijking van die doelstelling tot

netwerkfabrikant Cisco. Voor het onderzoek zijn 1400 beslis-

hun taak behoort en nemen het initiatief. Snelle digitalisering

sers bij Europese overheids- en zorginstellingen ondervraagd.

leidt tot een betere integratie van bekende diensten zoals tele-

Bron: www.momentumresearchgroup.com

visie, internet en telefonie en biedt daarnaast ruimte voor
nieuwe diensten.

>>

Onderzoek Ernst & Young: informatiebeveiliging nog

Meer informatie? 070 - 317 71 72 of kijk op www.doxis.nl
Doxis is marktleider in informatiemanagement en richt zich op strategische advisering, het bouwen en de implementatie van gestroomlijnd informatiemanagement. Doxis zorgt ervoor dat de juiste digitale en papieren informatie beschikbaar is. Het resultaat: gestroomlijnde processen, een doelmatiger organisatie en een beter rendement.

Doxis vindt precies wat u zoekt

niet optimaal

De realisering van dit netwerk zou moeten plaatsvinden via

Uit het jaarlijkse Global Information Security Survey blijkt dat

een publiek-private samenwerking waarin ook gemeenten een

veel managers wel op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren

rol hebben ten aanzien van de fasering, de prioriteiten,

die hun informatiehuishouding bedreigen, maar dat ze zich

projectfinanciering en de te kiezen samenwerkingspartners.

daar niet naar gedragen. Zo heeft meer dan 70 procent van

Bron: www.automatiseringsgids.nl

de geïnterviewde managers bewustwording van en training
over informatiebeveiliging niet hoog op de prioriteitenlijst

Virtueel bedrijvenloket in zeven gemeenten

staan. Ook het vele outsourcen doet afbreuk aan de mogelijk-

Het virtueel bedrijvenloket is een digitaal hulpmiddel waarmee

heden voor organisaties om controle te houden over belang-

gemeenten het voor ondernemers makkelijker maken om het

rijke informatie.

juiste antwoord op een vraag te vinden over wet- en regelgeving.

Bron: www.ey.com

Bovendien is niet alleen gemeentelijke wet- en regelgeving
opgenomen, maar vormt het loket ook een integrale toegang
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Opvallende publicaties, nieuwe
websites en interessante congressen
voor informatie van de Kamers van Koophandel (KvK),

De cursusdata zijn:

Belastingdienst en gemeenten.

14 februari, 15 februari, 14 maart, 15 maart en 18 april 2005.

Het initiatief voor het virtuele loket komt van het ministerie van

De cursus zal op een unieke locatie plaatsvinden.

Economische Zaken (EZ). In 2003 realiseerde de Vereniging van

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femia

Kamers van Koophandel (VVK), in opdracht van EZ, samen met

Siero, manager bij Doxis,

de belastingdienst al de eerste versie van het bedrijvenloket.

tel: 070-317 71 72, e-mail: femia.siero@doxis.nl

Inmiddels zijn de eerste zeven gemeenten aangesloten, namelijk Zwolle, Zuidhorn, Tilburg, Leeuwarden, Dordrecht,
Zaanstad en Deventer.
Bron: www.bedrijvenloket.nl, www.vng.nl

Webrichtlijnen voor de overheid
Advies Overheid.nl, een aan de overheid gelieerde organisatie,
ontwikkelt een set richtlijnen voor overheidswebsites. Doel is
het duurzaam toegankelijk houden van internetinformatie voor
alle gebruikers: burgers (inclusief mindervaliden), bedrijven en
zoekmachines. Op basis van zes vragen wordt de toegankelijkheid getoetst. Het ministerie van VWS (www.vws.nl) heeft de
richtlijnen reeds gebruikt om de nieuwe website aan te toetsen.
Bron: www.webrichtlijnen.overheid.nl

Cursus Klassiek Inventariseren
Doxis organiseert in het voorjaar van 2005 weer een vijfdaagse
cursus Klassiek Inventariseren. Tijdens deze praktijkgerichte cursus leert de cursist de beginselen van het toegankelijk maken
van een (semi)statisch archief door middel van een beschrijvende inventaris. Ook in het digitale tijdperk is een goed opgebouwde inventaris nog steeds een uitstekend instrument voor
het beschikbaar stellen van informatie. Voor cursisten biedt
Doxis de strippenkaart, een gereduceerd tarief voor ondersteuning bij archiefonderhoud.

Colofon Info Management
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