
	
 	

Blauwborg haalt de olifant uit 
de porseleinkast! 
Ken je de metafoor van de olifant in de 
kamer? Hij is aanwezig in jouw 
organisatie, maar is er wel voldoende 
aandacht voor de ruimte die hij inneemt? 
Zijn wij ons bewust van de vele duizenden 
e-mails die dagelijks bij organisaties 
binnenkomen? Hoeveel tijd, geld en 
administratieve rompslomp kost het om 
die informatiestroom in goede banen te 
leiden? Bijna onzichtbaar zijn mensen (te) 
lang bezig met het verwerken van e-mails 
en de bijlagen. Blauwborg beschikt over 
verschillende tools om deze 
informatiestroom binnen organisaties 
automatisch makkelijker te maken.  
	

WAAROM OCTOBOX? 
 
• Programmeren van de inrichting is niet nodig. OCTOBOX is het eerste product dat volledig op 

basis van business rules werkt. 
• OCTOBOX is onbeperkt schaalbaar. Zowel voor het aantal e-mailservers als de te verwerken 

berichten; 
• OCTOBOX voldoet aan de strenge eisen die onder andere door de overheid gesteld worden 
• Processen worden niet langer gevoed met incorrecte of onvolledige informatie; 
• Organisaties voldoen beter aan de eisen van de governance. De  informatie wordt direct bij 

binnenkomst ‘gemanaged’ en het gehele proces gemonitord; 
• De ‘Return of Investment (ROI) op de eerste investering ligt gemiddeld onder de 6 maanden; 
• Succesvolle referenties. 
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E-MAIL PROCESSING 
Organisaties ontvangen duizenden e-
mails per dag. E-mails, oftewel de 
olifant, verdwijnen niet uit zichzelf. 
Sterker nog, een tegenovergestelde 
beweging vindt plaats. De toename 
van e-mails groeit de komende jaren. 
Van 225 miljard ontvangen en 
verzonden mails per dag in 2016 
naar ruim 246 miljard in 2019. 
Voorbeeld: bij een willekeurig 
ministerie komen ongeveer vijf 
miljoen berichten per jaar binnen. De 
inspanning die nodig is om deze e-
mails te verwerken is enorm. 
Niet voor niets staat het automatisch 
verwerken van e-mail berichten en 
bijlagen hoog op de agenda bij 
dienstverlenende organisaties. 
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WERKING 
OCTOBOX analyseert de e-mails die in uw 
e-mailserver(s) binnenkomen. Op basis van 
een groot assortiment bouwstenen kunnen 
regels en workflows worden opgesteld 
waarmee de e-mails en bijlagen 
automatisch worden verwerkt. Een bijlage 
met meerdere documenten in één bestand 
leesbaar maken door middel van OCR om 
vervolgens de begeleidende brief te 
archiveren en het rapport naar het 
zaaksysteem te sturen? Geen enkel 
probleem! 
 

OCTOBOX; automatisch makkelijker! 
Kijk voor meer informatie over Blauwborg en OCTOBOX op www.blauwborg.nl 

	


