
Betere performance met
archiveren
Een grote hoeveelheid gegevens in de database kan leiden tot een gebrek aan opslagruimte

en/of een verslechterde performance van je applicatie. Door te archiveren verdwijnen

vervuilde gegevens uit de operationele database en worden ze verplaatst naar het archief.

CiVision Innen, Middelen en iFinanciën

beschikken over een groot aantal

zogeheten archiveringsobjecten. Dit zijn

objecten die jullie in staat stellen om stam-

en boekingsgegevens massaal te

verplaatsen naar een archief. Na

verplaatsing, worden de originele gegevens

uit de operationele database verwijderd. De

gearchiveerde gegevens kunnen via een

groot aantal standaardrapportages of via

het betreffende archiveringsobject

geraadpleegd worden.

Doordat jullie database continu wordt

uitgebreid met nieuwe gegevens, is het

verstandig om het archiveren jaarlijks te

herhalen. Met behulp van een abonnement

voor het archiveren ben je de komende

jaren verzekerd van een schone en snelle

waarvan alle onderliggende documenten

gearchiveerd zijn en zakenpartners waarvan

alle onderliggende contractrekeningen

gearchiveerd zijn.

Binnen CiVision Middelen ondersteunen wij

de volgende archiveringsobjecten: workflow

gegevens, boekingsdocumenten,

factuurdocumenten en

controllingdocumenten, allen tot een

opgegeven boekingsdatum.

Binnen iFinanciën ondersteunen wij alle

eerder genoemde archiveringsobjecten.

Jouw voordelen?

- Het zoeken van stam- en transactiegegevens gaat sneller; 

 omdat alleen relevante, actuele gegevens getoond worden.

- De presentatie van rapportages gaat sneller omdat de 

 operationele database verkleind is.

- Versnellen van back-ups en mandantkopieën omdat de 

 database in grootte afneemt.

- Werkplezier wordt verhoogd, doordat werken met lange

 lijsten verleden tijd is en er daardoor minder foutkansen

 ontstaan.

operationele database. Ook hoeven jullie je

geen zorgen te maken over de veiligheid en

beschikbaarheid van jullie gearchiveerde

gegevens.

Dat betekent kosten- en tijdsbesparing.

Jouw medewerkers beschikken over een

applicatie met een optimale performance en

zo min mogelijk vervuiling. Daarnaast hoef

je niet te investeren in extra opslagruimte. 

De volgende archiveringsobjecten worden

binnen CiVision Innen ondersteund: alle

boekingsdocumenten, contractrekeningen

Hoe werkt dat dan precies?



Jouw voordelen?

Lotte Derkse
Lotte.Derkse@PinkRoccade.nl

06 1472 9025

"Het zoeken van stam- dan wel transactiegegevens gaat

sneller en overzichtelijker, omdat alleen relevante, actuele

gegevens worden getoond die op jou zijn aangepast."

Proces archiveren

http://dennis.hoolwerf@pinkroccade.nl/

