
Onze projecten bestaan uit vier stappen:

Wie zijn wij

Wat we doen

Onze projecten

Wij combineren slimme ICT-tooling met de kennis 
en ervaring van slimme mensen. Wij streven 
naar de verhouding dat 80% van dataverwerking 
behandeld kan worden door  gestandaardiseerde 
aanpak, en 20% opgepakt moet worden door 
inzet van gespecialiseerde mensen en tools. Wij 
hebben de kennis, ervaring, capaciteit en tooling 
om die verhouding te optimaliseren ten behoeve 
van uw datavraagstuk. Daarmee worden voorheen 
onoplosbare vraagstukken en onbetaalbare 
oplossingen nu wel haalbaar en betaalbaar.

Steeds meer organisaties werken datagedreven 
en informatiegestuurd. Als de kwaliteit van data en 
informatie niet op orde is, dan leidt dit tot serieuze 
problemen in de efficiency en effectiviteit van de 
moderne organisatie. Data- en informatiekwaliteit 
moet dan ook op orde zijn, gebracht worden en 
gehouden worden. SIS8020 biedt hiervoor een 
blijvende oplossing

Bekijk onze website 
www.sis8020.nl voor meer 

informatie

Of mail naar 
info@sis8020.nl

Pilotfase

Onderzoeksfase

Projectfase

DataserviceBestandskoppeling

Koppelen van data-objecten aan documenten

Bestandskoppeling



Het probleem
Het handmatig koppelen van documenten aan data-objecten is arbeidsintensief. 
Door inzet van slimme tooling, kan de tijd die nodig is om documenten te koppelen 
aan data-objecten in het informatiesysteem sterk worden gereduceerd en bestaan 
de handmatige acties alleen nog uit het valideren van gevonden koppelingen. 

Door middel van bestandskoppeling, zorgt SIS8020 
voor vindbare en overzichtelijke data!

De aanleiding

Wat is bestandskoppeling

Hoe passen wij dit toe?Veel informatie over de fysieke leefomgeving is vastgelegd in informatiesystemen. 
De data is in de informatiesystemen onderverdeeld in verschillende soorten data-
objecten. Een deel van deze data-objecten is gebaseerd op documenten, bijvoorbeeld 
rapporten en besluiten. Om bij een data-object het bijbehorende document snel 
te kunnen raadplegen, is het van belang dat het document aan het data-object is 
gekoppeld. 

Voor het tot stand brengen van een koppeling moeten kenmerkende gegevens 
(metadata), zoals documentnummer/kenmerk, datum, type, auteur en titel, 
uit het document geëxtraheerd worden. Op basis van deze kenmerken 
wordt een match in het informatiesysteem gezocht. Het resultaat is een 
overzicht met de unieke sleutel van het data-object in het informatiesysteem 
en de documentnaam. De gevonden koppelingen kunnen vervolgens in het 
informatiesysteem worden aangemaakt. 

Voor documenten waarvoor nog geen data-object aanwezig is in het 
informatiesysteem kan het ontbrekende data-object geautomatiseerd aan 
het informatiesysteem worden toegevoegd op basis van de kenmerkende 
gegevens die uit het document zijn geëxtraheerd. Hiervoor worden één 
of meerdere importbestanden gemaakt waarmee de gegevens in het 
informatiesysteem kunnen worden ingelezen en nieuwe data-objecten 
worden aangemaakt. Vervolgens kan de koppeling tussen het data-object en 
het document in het systeem worden vastgelegd. 

SIS8020 heeft tooling waarmee kenmerkende gegevens (metadata) van 
documenten kan worden geïdentificeerd en op een verzamellijst kan worden 
geplaatst. Met de metadata op de verzamellijst wordt in het informatiesysteem 
gezocht naar overeenkomende gegevens bij data-objecten. Onduidelijke 
matches (bijvoorbeeld een document dat aan meerdere data-objecten in het 
informatiesysteem is gematcht) worden geverifieerd. De verwerking van de 
vastgestelde koppelingen in het informatiesysteem en het zo nodig aanmaken 
van ontbrekende data-objecten wordt uitgevoerd zoals hiervoor beschreven. 


