
Boels Zanders optimaliseert zoekresultaten Qontent Reconcile 
van Transform Data International

Boels Zanders Advocaten is een full service 
advocatenkantoor in Zuid-Nederland, jaarlijks 
vermeld in de top 30 van grootste Nederlandse 
advocatenkantoren. 

Vanuit vestigingen in Maastricht, Venlo en 
Eindhoven behartigen meer dan 70 advocaten 
en 55 ondersteuners dagelijks de belangen van 
(internationale) ondernemers, bestuurders en hun 
organisaties in het MKB en grootbedrijf, (semi) 
overheid en non-profit instellingen.

Boels Zanders Advocaten maakt al enige tijd 
succesvol gebruik van Transform Data’s Custodian 
suite van advanced search (Qwickr) en integratie 
module (Qonnector) op basis van het Intapp One 
Place Content platform.

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY

https://www.transformdata.eu/?lang=nl


Ontbrekende Zoekresultaten 
Boels Zanders’ juristen liepen tegen het probleem 
aan dat niet alle PDF-bestanden onderdeel waren 
van het zoekresultaat. Een goede en betrouwbare 
zoekfunctie is cruciaal omdat veel bedrijfsprocessen 
afhangen van deze zoekresultaten. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan conflict checks of het zoeken 
naar kennisdocumenten. Om het nut van Qontent 
Reconcile aan te tonen is door Transform Data 
vooraf een analyse uitgevoerd.

Analyse Run 
Na het installeren van de software bij Boels Zanders, 
is de software in analyse modus ingezet waarbij +/- 
100.000 PDF-bestanden werden getest. Op basis 
hiervan werd er een analyse gemaakt hoeveel % van 
de bestanden geen OCR-laag had en dus niet naar 
behoren in de zoekresultaten werden opgenomen. 
De installatie, configuratie en analyse werd binnen 
één week afgerond, waarna er een uitgebreide 
rapportage is opgesteld van de bevindingen.

 
”Afgelopen zomer hebben wij bij Transform Data 
ons probleem aangekaart over onze onbetrouwbare 
zoekresultaten. De snelle handeling van de Analyse 
Run tot aan de implementatie van Qontent Reconcile 
heeft ervoor gezorgd dat wij snel voorzien waren van 
een product dat al onze PDF documenten herkent en 
zichtbaar maakt in de zoekresultaten.  
 
Wij hebben een goede ervaring met Transform 
Data, daar wij meerdere producten van hen al 
geïmplementeerd hebben.” 

Jos Meuwissen, IT Manager, Boels Zanders 
Advocaten

Rapportage 
Uit de Analyse Run is gebleken dat van de +/- 
100.000 bestanden, er een behoorlijk aandeel van 
de geteste PDF-bestanden niet voorzien waren 
van een OCR-laag en daarmee dus niet op inhoud 
gevonden kunnen worden. 60% van de geteste 
PDF-bestanden had een OCR-laag, maar daarvan 
was de tekstlaag onvolledig. Qontent Reconcile kan 
gemiddeld met een factor drie geoptimaliseerd 
worden. 

De analyse, die werd gedeeld in een uitgebreid 
rapport, toonde duidelijk aan dat de onvindbaarheid 
van de PDF-documenten te relateren was aan de 
missende tekstlaag.

Oplossing 
Naar aanleiding van de Analyse Run heeft Boels 
Zanders besloten om Qontent Reconcile in te 
zetten voor de optimalisatie van bestanden in 
SharePoint en Teams. De reeds geïmplementeerde 
software is geconfigureerd en inmiddels succesvol 
in gebruik genomen. Hiermee zijn alle bestaande 
PDF-documenten geoptimaliseerd en zorgt Qontent 
Reconcile nu middels actieve monitoring ervoor dat 
nieuw toegevoegde documenten ook zullen worden 
geanalyseerd en waar nodig geoptimaliseerd. De 
krachtige zoekfunctie van SharePoint komt nu 
maximaal tot zijn recht.

Qontent Reconcile

Qontent Reconcile is ontwikkeld omdat veel 
klanten van Transform Data International deze 
vraag hadden. Qontent Reconcile zorgt ervoor 
dat PDF-bestanden en e-mails met PDF-bijlagen 
die geen tekstlaag hebben, middels Kofax OCR-
engines worden bijgewerkt. Vervolgens worden 
deze voorzien van een tekstlaag, waardoor 
deze leesbaar zijn en als nieuwe versie worden 
opgeslagen in SharePoint. 

Hierdoor worden de zoekresultaten 
betrouwbaarder, gezien deze documenten 
nu wel gevonden kunnen worden. Over het al 
geheel wordt het werken met PDF-bestanden 
eenvoudiger, daar er nu op alle inhoud gezocht 
kan worden en de tekst gekopieerd kan worden 
uit deze bestanden. 

Meer informatie: www.qontentreconcile.eu/
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