
Armstrong Watson stapt over naar Microsoft 365 en 
implementeert Qwickr om werkzaamheden te optimaliseren 

A QWICKR SUCCESS STORY

Naar aanleiding van de eerste Covid-19 lockdown in maart 2020, nam de vraag naar videobellen en 
samenwerking via Teams snel toe. Dit zorgde ervoor dat Armstrong Watson plannen maakte om 
naar Microsoft 365 te migreren, een beslissing die enkele uitdagingen met zich meebracht voor het 
bestaande documentmanagementsysteem van het accountancy & adviesbureau.

“We hebben uitvoerig naar andere oplossingen gekeken, maar Repstor bood ons alles wat we nodig hadden 
- inclusief een strategische verandering in onze manier van zaken doen. Iets waar andere DMS-leveranciers 
niet aan konden tippen. Cruciaal was ook dat Repstor onze investering in Microsoft 365 en SharePoint 
maximaliseerde.” stelt Toby Woodhead, Hoofd Technologie bij Armstrong Watson.



Na een uitgebreide proof of concept introdu-
ceerde Repstor haar partner Transform Data 
International om te helpen bij datamigratie van 
het oude documentmanagementsysteem naar 
Microsoft SharePoint. 

Transform Data heeft jarenlange ervaring met 
het migreren van big data van legacysystemen 
naar nieuwe omgevingen. Met behulp van deze 
ervaring heeft het team de Migration Toolkit 
ontwikkeld. 
 
De Migration Toolkit biedt naast een 
gestandaardiseerde werkwijze die de extractie 
van informatie uit legacysystemen versnelt, 
ook software voor het comprimeren, verrijken 
en importeren van informatie naar de nieuwe 
SharePoint Online of OneDrive for Business-
omgeving. 
 
Tijdens de uitrol van Custodian for Legal 
groeide bij Armstrong Watson de noodzaak om 
geavanceerd te kunnen zoeken en resultaten 
vervolgens snel en eenvoudig te kunnen 
filteren, sorteren en groeperen. Op basis van 
de resultaten wensten gebruikers direct actie te 
kunnen ondernemen.   
 
Toen Transform Data haar geavanceerde 
zoekprogramma Qwickr presenteerde, was 
Armstrong Watson meteen overtuigd. Qwickr is 
een zeer effectieve zoektool waarmee gebruikers 
kunnen zoeken, filteren, sorteren, groeperen, 
previewen en acteren op alle type bestanden 
binnen Microsoft 365, SharePoint, OneDrive 
for Business en de persoonlijke inbox van de 
gebruiker. Armstrong Watson gebruikt Qwickr 
nu als geavanceerder desktopzoekprogramma 
en vervangt daarmee de zoektool van hun vorige 
documentmanagementsysteem, Worksite Miner. 

 

 
 

 

De meer geavanceerde functies die Qwickr 
biedt, zoals persoonlijke favorieten, opgeslagen 
zoekopdrachten en het bijhouden van 
documenten voor wijzigingen, stellen gebruikers 
in staat veel tijd te besparen bij hun dagelijkse 
taken.

“ Qwickr werd aanvankelijk geïntroduceerd als 
een desktopzoekprogramma, wat nog steeds 
de primaire functie van het product is. Met 
de nieuwste release hebben we ons er echter 
op gericht om ook andere acties die onze 
gebruikers vaak benutten, zo efficiënt en snel 
mogelijk toegankelijk te maken. We zijn er trots 
op dat Qwickr hierdoor meer is dan alleen een 
desktopzoekprogramma. “   
 
Bart Kusters,  
Principal Software Engineer at Transform Data 

“ Na enkele maanden gebruik te maken van de 
nieuwe zoektool, wint Qwickr aan populariteit 
binnen het bedrijf. We krijgen zelfs zeer positieve 
feedback van gebruikers die Worksite Miner, de 
zoekfunctie in ons vorige DMS, niet gebruikten. 
We hebben nu de nieuwste versie ontvangen 
met een aantal specifieke functies waar onze 
gebruikers om hebben gevraagd en waarvan ik 
denk dat deze de tool verder optimaliseren.  
We zijn erg tevreden met de ondersteuning van 
het Transform Data-team tijdens en na de uitrol. ” 
 
Toby Woodhead,  
Hoofd Technologie bij Armstrong Watson
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