
Armstrong Watson kiest Qontent Reconcile om zijn zoekopdracht te 
optimaliseren

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY

Armstrong Watson is een toonaangevend top 30 full spectrum accountantskantoor in 
het Verenigd Koninkrijk. Armstrong Watson heeft 480 mensen in dienst, verdeeld over 16 
kantoren, van de M62 tot Glasgow en aan beide zijden van de Pennines. Ze bieden diensten 
op het gebied van accountancy, cloud accounting, audit, belastingen, salarisadministratie, 
bedrijfsfinanciën, financiële planning, forensische boekhouding, bedrijfsherstructureringen en 
insolventie.



Microsoft 365 Strategie 
IIn 2021 koos Armstrong Watson ervoor om 
over te stappen van een legacy on-prem DMS 
naar het op Microsoft 365 gebaseerde Intapp 
OnePlace Collaboration & Content. Dit omvat 
krachtige mogelijkheden voor het beheren 
van Teams, e-mails en documenten, evenals 
samenwerking met derden en integreert diep 
in de vertrouwde Microsoft-applicaties.

Compatibiliteit met moderne 
authenticatie 
Bovenop het vorige DMS gebruikte 
Armstrong Watson verschillende software 
om ervoor te zorgen dat PDF-documenten 
automatisch werden gecontroleerd op 
ontbrekende tekstlagen en indien nodig 
werden geoptimaliseerd (OCR). Deze oplossing 
ondersteunde echter niet het moderne 
authenticatiemechanisme dat Microsoft 365 
tegenwoordig als standaard gebruikt, en is 
daarom vervangen door de Qontent Reconcile-
oplossing van Transform Data.

Bulkverwerking / actieve bewaking 
Hoewel Qontent Reconcile functionaliteit biedt 
voor het crawlen en optimaliseren van grote 
datasets (achterstand), werd dit niet gebruikt 
omdat alle documenten uit het legacy DMS 
waren gemigreerd en al een goede OCR-
tekstlaag bevatten. 

Om die reden is Qontent Reconcile 
geconfigureerd om het DMS actief te monitoren 
op wijzigingen en nieuw toegevoegde PDF-
documenten te optimaliseren in de gehele 
Microsoft 365-tenant die zowel SharePoint als 
Teams omvat.

Combinatie met Qwickr 
Tijdens het eerste project in 2021, toen 
Armstrong Watson de Intapp Collaboration & 
Content-oplossing implementeerde, was de 
Qwickr-zoektool van Transform Data voor alle 
gebruikers geïmplementeerd. Qwickr is de 
meest effectieve zoektool waarmee gebruikers 
documenten en e-mails kunnen doorzoeken 
binnen Microsoft 365, SharePoint en OneDrive 
for Business.

 
www.transformdata.eu

 
www.armstrongwatson.co.uk

“De combinatie van Qwickr en Qontent 
Reconcile zorgt ervoor dat we een intuïtieve 
zoektoepassing hebben voor gebruikers, 
terwijl we ervoor zorgen dat de zoekresultaten 
betrouwbaar en nauwkeurig zijn”  

Toby Woodhead, Head of Technology bij 
Armstrong Watson

“We begrijpen dat betrouwbaar zoeken een 
essentiële vereiste is voor hun gebruikers om 
maximale productiviteit te bereiken. Afgezien 
van productiviteit zijn we sterk afhankelijk van 
zoekresultaten voor verschillende controles 
en we moeten ervoor zorgen dat de resultaten 
betrouwbaar zijn”,  
 
Toby Woodhead, Head of Technology bij 
Armstrong Watson

Qwickr is the most effective 
search tool that allows users to 
search documents and e-mails 
within Microsoft 365, SharePoint 
and OneDrive for Business. 

Qontent Reconcile 
automatically updates PDF 
documents in your content 
repositories and assures all PDF 
documents are updated with a 
proper OCR text layer.


