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ePublicatie

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid
(Woo) van kracht geworden. Deze stelt
eisen aan u als overheidsorganisatie.
Zo moet u voor 11 categorieën informatie
binnen 2 weken na vaststellen actief
publiceren. Voor de overige informatie
moet op verzoek binnen vier weken
openbaarheid gegeven worden.
Voor overheidsorganisaties is het een
grote uitdaging om te voldoen aan de
Woo.
Vraagt u zich ook af hoe u gaat voldoen
en hoe de Woo tevens kan bijdragen aan
efficiency, kwaliteit en duidelijkheid?
ePublicatie biedt volledige ondersteuning
voor het voldoen aan de Woo. Hiervoor
hebben we een aantal modules
ontwikkeld die we in deze brochure
beschrijven.

Er zijn meerdere punten waaraan u moet denken,
waaronder:
Informatie moet organisatiebreed snel en efficiënt te vinden zijn.
Privacygevoelige informatie moet worden geanonimiseerd.
Ontbrekende metadata moet eenvoudig toe te kennen zijn.
Authenticiteit van openbaar gemaakte informatie moet geborgd zijn.
Publicatie (PLOOI en eigen portaal) moet eenvoudig ingeregeld zijn.
Automatisch archiveren, inclusief bewaren en vernietigen.
Iedereen moet openbare informatie snel en gemakkelijk vinden.

02

Anonimiseren

ePublicatie

Zoeken &
Vinden

Metadateren

eData
Portaal
Archiveren

Waarmerken
eDataloket
(Publiceren)

DE OPLOSSING
eData heeft in nauwe samenwerking met een aantal overheidsorganisaties
de oplossing ontwikkeld: ePublicatie.
ePublicatie bestaat uit bovenstaande volledig geïntegreerde modules die
ook los te gebruiken zijn:

Het eData Portaal

Het zoeken en verzamelen van informatie en bestanden (die in aanmerking
komen om te anonimiseren en publiceren) gebeurt in het eData Portaal.
Alle relevante bronnen, zoals het zaaksysteem, DMS, e-mail, applicaties en
netwerkschijven kunnen aangesloten worden. Hierdoor kan eenvoudig gezocht
worden over alle aangesloten bronnen (en organisatieonderdelen). Volledige
integratie met de ESB's van Enable-U zijn standaard meegeleverd en daarmee
gemakkelijk in te richten. Integreren via andere bronnen is ook mogelijk.
Wanneer PLOOI de definitieve specificaties heeft vastgesteld zal het eData Portaal,
geautomatiseerd de gegevens en de juiste metadata publiceren.
Het eData Portaal heeft daarnaast extra functionaliteiten zoals het kunnen
draaien van vernietigingslijsten, het (geautoriseerd) kunnen wijzigen van
metadata en logging op gebruik en het raadplegen van allerlei
bestandsformaten.
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eAnonimiseren

Naast het eData Portaal is er de
module eAnonimiseren waarmee
informatie geanonimiseerd wordt,
voordat deze gepubliceerd wordt.
Van de 11 Woo-categorieën die
gepubliceerd moeten worden kunnen
er 10 volledig automatisch (zonder
menselijke tussenkomst)
geanonimiseerd worden. Alleen voor
de Woo-verzoeken is
gebruikerscontrole gewenst. Aan alle
privacygevoelige (geanonimiseerde)
gegevens worden automatisch de
juiste uitzonderingsgronden
(grondslagen) conform hoofdstuk
van 5 van de Woo toegevoegd.
De module eAnonimiseren is voorzien
van A.I. waarmee op basis van
taaltechnologie de inhoud van tekst
geanalyseerd wordt en automatisch
documenten (ook in batch)
geanonimiseerd kunnen worden. De
Woo-grondslagen worden daarbij
automatisch toegevoegd. Het is zelfs
mogelijk het anonimiseren geheel
door ons te laten uitvoeren. Dat kan
incidenteel, periodiek of structureel.

eMetadata

eMetadata is een oplossing waardoor
snel grote hoeveelheden aan
informatie en bestanden automatisch
van metadata kunnen worden
voorzien.
Het metadateren kan zowel op basis
van bestandseigenschappen (zoals
auteur, creatiedatum, enzovoorts) en
op basis van de standaarden MDTO en
TOOI, zodat informatie gemakkelijk en
eenduidig terug te vinden is.

eWaarmerk

Als u er zeker van wilt zijn dat uw
informatie niet gemanipuleerd kan
worden, past u het eWaarmerk toe.
Deze module zorgt ervoor dat alle
actieve en passieve te publiceren
informatie voorzien wordt van een
wettelijk geaccepteerd eWaarmerk.
Iedereen die de informatie of het
document opent ziet dan direct dat
het afkomstig is van uw organisatie
en dat het niet is aangepast
(authentiek en integer). Op deze
wijze voorkomt u manipulatie en
desinformatie.

Minimale gebruikersinspanning
Geen controle nodig
Geen juridische training nodig
Alles in één overzichtelijk scherm
24/7 ondersteuning
Flexibel uitbesteden (b.v. pieken)
Meerdere / vele documenten
tegelijk anonimiseren
Onderscheid in wat is
geanonimiseerd
Geen voorbereiding nodig
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Zoeken en vinden

Het zoeken en verzamelen van informatie en
bestanden (die in aanmerking komen om te
worden gepubliceerd) is vaak een intensief
proces. Er moet vaak in meerdere systemen
worden gezocht en het zoeken in deze
systemen duurt lang en is niet optimaal. Alle
relevantie bronnen, zoals het zaaksysteem,
DMS, email, vakapplicaties kunnen worden
gekoppeld. Hierdoor kan eenvoudig worden
gezocht over alle aangesloten bronnen.
Zodra de juiste informatie is gevonden, kan
deze aangeboden worden om te
anonimiseren.
Plug and play
Modulair opgebouwd
Gestandaardiseerd
Managed integrations
Standaard koppelvlakken
Voldoet aan wet- en regelgeving (o.a. Woo)
Plooi integratie
Privacy by design
Open Source Search Engine
Groeipact Common Ground
DSO koppeling
Volledig Saas opgezet
Azure AD koppeling, SSO
Zelfstandig configurabel
(no code)
Gepersonaliseerd
(individueel zoekscherm)
Zelf huisstijl toevoegen
Analoge archivering
Standaard API koppelvlak
ISO 27.001

eDataloket (Publiceren)

Het eDataloket is een openbare omgeving,
specifiek opgezet voor uw organisatie om
op een laagdrempelige manier, inwoners
en andere geïnteresseerden toegang te
geven tot gepubliceerde informatie. Vanuit
het eDataloket kan straks, als PLOOI de
definitieve specificaties heeft vastgesteld,
geautomatiseerd een link naar de
gegevens doorgegeven worden inclusief de
juiste metadata.

eArchief

In veel organisaties worden zowel digitale als
analoge archieven bijgehouden. Het beheren
van dergelijke archieven vergt een
gestructureerde aanpak en het goed
vastleggen waar welke informatie zich
bevindt en wanneer welke informatie
vernietigd moet worden. Ook het uitlenen van
fysieke stukken en retouren zullen vastgelegd
moeten worden. eArchief kan gezien worden
als een verzamelplaats waar alle
archiefwaardige stukken opgeslagen en
ontsloten worden, waardoor bijvoorbeeld een
records management systeem of zelfs een
aparte e-depot applicatie niet meer nodig is.
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INTEGREREN MET
BRONNEN
De modules van ePublicatie
kunnen rechtstreeks gekoppeld
worden aan taakspecifieke
applicaties en zaaksystemen.
Koppelen geschiedt door gebruik
te maken van de integratiemogelijkheden van onze partner
Enable-U. Het grote voordeel is dat
we gebruik maken van bestaande
“managed integrations”, waardoor
er geen dure integratietrajecten
hoeven te worden aangegaan.
Zo houden we de kosten laag en
de flexibiliteit in werken hoog.

HOE WORDT U ONTZORGD?
De invoering van de ePublicatie begeleiden wij volledig. Wij kennen
het publicatie- en archiveringsproces als geen ander en adviseren
niet alleen over de invoering van de modules maar ook over
eventuele optimalisering van werkprocessen op basis van vigerende
wet- en regelgeving.

eDATA PRODUCTEN ZIJN DIRECT
INZETBAAR!
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ZIEN IS OVERTUIGEN!!

Incompany webinar
Bent u geïnteresseerd in één of meerdere modules dan kunt u
voor uw eigen organisatie een incompany webinar aanvragen.
Wij zorgen er dan voor dat alleen de relevante onderwerpen aan
bod komen en stemmen met u af welke specifieke wensen u
heeft die we dan behandelen.
Via het inschrijfformulier kunt u zich aanmelden, waarna wij zo
snel mogelijk contact met uw opnemen voor het definitief
plannen van een incompany webinar.

Aanmelden
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