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MAAND 
01 t/m 04      

13 januari 
Lunch & learn: Digitaliseren dossiers 
Lelystad
http://goo.gl/9x7H0C

27 januari 2015
Business Intelligence & 
Datawarehousing 2015
Analytics Today | Den Bosch
http://goo.gl/k4dtkc 

5 februari  
Lunch & learn: Digitaliseren  
personeelsdossiers | Lelystad
http://goo.gl/9x7H0C  

10 februari  
Lunch & learn: Uw Burgerzaken 
Digitaal | Lelystad
http://goo.gl/9x7H0C  

11 februari 
Congres IT & information security
Amsterdam
http://goo.gl/RO1nXx  

12 februari 
Zaaksystemen in Beeld LIVE!
Rijswijk
www.zaaksystemeninbeeld.nl/live/ 

19 februari
DCM Awards
http://goo.gl/Ufk21X  

18-20 maart 2015
AIIM Conference | San Diego (VS)
http://goo.gl/GTiHrI

9 april 2015 
Factuurcongres 2015  
Utrecht 
www.factuurcongres.nl
 
 

nieuws

Couverteren blijft een vak

Rijksdienst structureert big data

naast de twee activiteiten, Document  
Concepts en Muller systems, zijn Van 
Lieshout en Verdiesen gelijktijdig gestart met 
equipment services, een merkonafhankelijke 
serviceorganisatie. Door deze entiteit wordt 
de service en het onderhoud van de Müller 
systemen in nederland en België uitgevoerd. 
Verantwoordelijk daarvoor is erik Houtkamp, 
die voorheen werkzaam was voor Lijnco 
systems, de vorige distributeur van Müller 
oplossingen. “in deze nieuwe opzet verzorgt 
Muller systems de verkoop en sluit de 
onderhoudscontracten af en voert equipment 
services het onderhoud uit”, zegt Gilles van 
Lieshout. “De nabewerkings- en couverteer-
oplossingen van Müller Apparatebau worden 
in het Duitse Kranzberg gemaakt en staan 
bekend om hun flexibiliteit en degelijkheid. 
er zijn in de Benelux meer dan 120 bedrijven 
aan te wijzen waar één of meer Müller oplos-
singen zijn geïnstalleerd. Dat vraagt om een 
goed serviceapparaat.”  

Handelsmerk  
Peter Verdiesen: “wij zijn blij het gerenom-
meerde Duitse merk Müller te mogen 
vertegenwoordigen. Het vormt een mooie 
verbreding van het productenportfolie waar-
mee wij in de markt actief zijn. De systemen 
van Müller kom je vooral tegen in de grafische 
nabewerking en in de documentverwerking.  
De systemen zijn in staat om in hoog volume 

in totaal gaat het om het ordenen, classifi-
ceren en beschikbaar stellen van miljoenen 
archiefstukken van monumenten en archeo-
logische documenten.
De dienst, onderdeel van het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en wetenschap, gebruikt 
daarvoor de OpenText Discovery suite.  Men 
maakte al gebruik van OpenText Process 
suite en OpenText Content suite voor de 
aanvraag en afhandeling van vergunningen 
en subsidies. in het kader van de doelstelling 
van de overheid om in 2017 geheel digitaal 
bereikbaar en beschikbaar te zijn voor 

bedrijven en burgers, zocht de Rijksdienst 
naar een uitgebreidere oplossing om data te 
kunnen structureren. 

“Het indexeren van data is niet langer 
voldoende om meerdere terabytes aan data 
goed te structureren. Met deze nieuwe zoek-
oplossing classificeren we de documenten uit 
ons filesysteem automatisch en kunnen we 
ze eenvoudig beschikbaar stellen voor exter-
nen en externe (zoek)systemen”, licht Henk 
Alkemade, hoofd e-kennis bij Rijksdienst 
voor het Cultureel erfgoed toe.

verwerkingen als snijden, verzamelen, vou-
wen, stapelen, sorteren, opwikkelen, afrollen 
en het insteken van formulieren in envelop-
pen uit te voeren.” Het handelsmerk van  
Müller is flexibiliteit. De systemen zijn modu-
lair en kunnen eenvoudig worden gecombi-
neerd tot een totale systeemoplossing of los 
worden ingezet. 
Men heeft voor het machinaal verwerken van 
fotoboeken onlangs een nieuwe oplossing 
geïntroduceerd. “De R&D’ers binnen Müller 
Apparatebau zijn continu bezig om creatieve 
oplossingen waar de markt om vraagt te ont-
wikkelen. Het is nu aan ons om de internatio-
nale successen in nederland en België voort 
te zetten”, besluit Verdiesen.

Muller Systems is de nieuwe vertegenwoordiger in Nederland en België voor 
de nabewerkings- en couverteeroplossingen van Müller Apparatebau. Muller 
Systems is opgericht door Gilles van Lieshout en Peter Verdiesen, de onder-
nemers van Document Concepts.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed investeert in oplossingen voor 
het automatisch structureren van niet-geïntegreerde, ongestructureerde en 
onbeheerde data. 

>> (vlnr) Gilles van Lieshout, Erik Houtkamp  

en Peter Verdiesen.


