
Sika Groep optimaliseert zoekfunctionaliteit met  
Qontent Reconcile en Qwickr

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY

De Zwitserse chemicaliëngroep Sika is overgestapt op Microsoft 365 om de documenten en 
e-mails van de juridische afdeling internationaal te beheren. Als resultaat van de implementatie 
van Custodian for Corporate Legal op basis van Intapp Collaboration and Content in 2021, 
ontdekte Sika dat hoewel de zoekfunctie erg krachtig was, sommige documenten geen tekst 
laag hadden en niet werden opgenomen in de zoekresultaten.

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


Betrouwbare zoekresultaten 
De juridische afdeling van Sika had dringend 
behoefte aan een snelle en betrouwbare 
zoekfunctie in het gehele (juridische) archief. 
Als gevolg hiervan besloot Sika om hun 
documenten nog meer te optimaliseren en 
ervoor te zorgen dat alle mogelijke resultaten in 
de zoekresultaten zouden worden opgenomen.

Als eerste stap worden alle documenten en 
e-mails in de juridische zaken opgeslagen in 
Custodian en daardoor heeft het juridische 
team al één repository. Het bevat zowel e-mails 
als documenten, waardoor het gemakkelijker 
wordt om informatie te vinden zonder dat men 
tussen verschillende systemen hoeft te zoeken.

Microsoft 365 biedt een krachtige zoekfunctie 
voor volledige tekst, evenals ingebouwde 
taaldetectie en stemming, waardoor het 
een ideaal documentbeheersysteem is voor 
juridische documenten.

Volledige Azure-configuratie 
Het IT-team van Sika wilde dat deze oplossing 
volledig binnen Microsoft Azure zou draaien, 
zonder virtuele of fysieke servers die 
onderhoud vergen en niet zo kostefficiënt zijn 
als Azure App Services, opslag en databases. 
Samen met Sika IT is de complete Qontent 
Reconcile-oplossing volledig geïmplementeerd 
binnen Microsoft Azure.

Combinatie met Qwickr

Tijdens het eerste project in 2021, toen Sika 
Custodian for Corporate Legal implementeerde, 
was de Qwickr-zoektool van Transform Data 
ingezet voor alle juridische gebruikers. Met 
Qwickr kunnen gebruikers nu nog betere 
zoekresultaten krijgen omdat de documenten 
op de achtergrond worden geoptimaliseerd.

 

 
www.transformdata.eu

 
www.sika.com 

“Transform Data Add-ons hebben ons 
enorm geholpen. Er zijn ook andere 
zoekhulpmiddelen beschikbaar op 
groepsniveau voor de SharePoint-inhoud, 
maar Qwickr is over het algemeen handiger in 
gebruik. 

De zoekprestaties zijn erg goed, de resultaten 
zijn nauwkeurig en de preview zorgt ervoor dat 
we gemakkelijk resultaten kunnen scannen en 
de juiste documenten kunnen gebruiken”

Patrick Neill, Senior Legal Counsel bij Sika
Sinds we de Custodian-oplossing in gebruik 
hebben genomen, zijn gebruikers actief 
begonnen met het importeren van zowel 
bestaande als nieuwe zaken in het systeem. 

Het gebruik van Qontent Reconcile en Qwickr 
maximaliseert de zoekmogelijkheden van 
Microsoft 365 en geeft een enorme productiviteit 
boost aan ons juridische team 
 
Patrick Neill, Senior Legal Counsel at Sika

Qwickr is het meest effectieve 
zoekprogramma die gebruikers 
de mogelijkheid biedt om docu-
menten en emails te zoeken bin-
nen Microsoft 365, SharePoint en 
OneDrive for Business.

Qontent Reconcile werkt 
automatisch PDF-documenten 
bij in uw contentrepository’s 
en zorgt ervoor dat alle PDF-
documenten worden met een 
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