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Zo registreert u gratis uw archief via 
www.archivemanager.nl!

Stap 1: 
Plak de barcodestickers op de archiefdoos.

Stap 2:
Log in op archivemanager.nl (of maak eerst een account aan).

Stap 3:
Inventariseer je documenten in de archiefdoos.

Stap 4:
Registreer de archiefdoos in de archivemanager.

Stap 5:
Zoek en vind eenvoudig je documenten terug.

Verdere uitleg over deze app is te vinden in de help functie.

Lang zoeken naar het juiste dossier is verleden tijd met deze eff iciënte 
manier van archivering!
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Behaal voordeel met Externe Archiefopslag

Jalema is een belangrijke speler op het gebied van archief- en kantoorartikelen en werkt 
samen met haar zusterbedrijf I-FourC om in de wereld van fysieke en digitale archivering 
de meest eff iciënte oplossingen voor haar klanten te realiseren. I-FourC is de specialist op 
het gebied van digitalisering, externe archiefopslag en de ontwikkeling van ICT.

Externe archiefopslag biedt een antwoord op ruimtegebrek, toegankelijkheid, veiligheid, wet- en 
regelgeving en eff iciency. 

Extern gearchiveerd; altijd beschikbaar
I-FourC zorgt ervoor dat uw archief in zwaarbeveiligde archiefruimtes onder de beste condi-
ties wordt opgeslagen. Op het moment dat u een document nodig heeft , kunt u dit eenvoudig 
aanvragen en zorgt I-FourC voor een snelle levering. Dit kan zowel digitaal via onze Scanning on 
Demand service, of fysiek via een aangetekende koeriersdienst. 

Profi teer nu!
Als u ervoor kiest om de gratis bijgesloten barcodes te gebruiken en uw archief te registreren via 
www.archivemanager.nl heeft  u direct inzicht in uw archiefstukken. Het kan voorkomen dat uw 
archiefdozen op een gegeven moment behoorlijk veel ruimte in beslag nemen. Ruimte die u op 
een waardevollere manier kunt inzetten. Kies dan voor Externe Archiefopslag bij I-FourC. 

Uw voordeel? U heeft  uw archief reeds geregistreerd door middel van de barcodes. Als u kiest 
voor Externe Archiefopslag levert dit veel voordeel op; u heeft  de registratie dan immers al zelf 
uitgevoerd! 
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