
Migros verbetert document, e-mail en matter management met 
Custodian for Corporate Legal van Transform Data International

Om hun vorige legacy-systeem WinPat te 
vervangen was de juridische afdeling van Migros, 
op zoek naar een compleet platform voor hun 
matter management, dat ook voldeed aan de 
document- en e-mailbeheerbehoeften van 
de juridische afdeling en in overeenstemming 
was met de specifieke Migros IT-vereisten en 

richtlijnen. Na het testen van verschillende 
oplossingen werd Transform Data’s Custodian 
for Corporate Legal, gebasseerd op Intapp’s 
OnePlace Collaboration & Content, gekozen als 
voorkeursoplossing.

A TRANSFORM DATA SUCCESS STORY



De native en stabiele Outlook-integratie en flexibele 
configuratiemogelijkheden, die verplicht waren 
voor de toekomstige ambities van de juridische 
afdeling, maakten Custodian for Corporate Legal 
het perfecte platform om op voort te bouwen. 
De oplossing is gebaseerd op Microsoft 365, de 
enterprise-standaard voor Migros. Dit had als 
bijkomend voordeel een eenvoudigere goedkeuring 
door de IT-beveiligingsraad, bestaande expertise 
binnen de Migros IT-afdeling en de bekendheid van 
de gebruikers van de juridische afdeling van Migros 
met de gebruikersinterfaces / functionaliteiten van 
Microsoft. 

Geavanceerd zoeken  
De juridische afdeling van Migros wilde ervoor 
zorgen dat hun nieuwe oplossing een krachtige full-
tekst zoekfunctie zou bieden, waarmee gebruikers 
snel verschillende stukjes informatie uit zaken 
kunnen vinden en gebruiken, en tijdverlies door 
navigeren en browsen, op zoek naar informatie, te 
voorkomen. Het Qwickr-product van Transform Data 
is toegevoegd om te voldoen aan de gedetailleerde 
zoekvereisten van de gebruikers. Qwickr biedt 
een gedetailleerde integratie met de Outlook-
plug-ins en zorgt ervoor dat gebruikers naadloos 
zoekopdrachten kunnen uitvoeren vanuit de 
computerdesktop-omgeving van de gebruiker

Rapportage  
Migros zocht specifiek naar een oplossing om inzicht 
te krijgen in de verschillende zaken die de juridische 
afdeling behandelt. “Beter begrijpen wat het team 
precies doet en aan welke specifieke gevallen we 
onze tijd besteden, zijn fundamentele gegevens voor 
rapportage aan het management en de continue 
verbetering van onze afdeling. Het is een basis 
voor beslissingen over hoe middelen toe te wijzen, 
het aantal medewerkers te vergroten of andere 
laten trends zien binnen onze complexe groep van 
bedrijven (bijv. toename van conflicten, transacties, 
enz.) “, zegt Matthias Studer, hoofd Intellectual 
Property bij Migros en hoofd van het project voor 
materiebeheer. 

Migratie  
Het was essentieel voor de juridische afdeling van 
Migros om alle bestaande zaken, documenten en 
knowhow van het legacy-systeem over te brengen 
naar de nieuwe oplossing. Met behulp van de 
Migration Toolkit en migratie-ervaring van Transform 
Data werd informatie uit het bestaande systeem 
gehaald, verrijkt met extra metadata en op een goed 
gestructureerde manier geïmporteerd in Microsoft 
365. 

De toekomst  
Hoewel Migros de implementatie van Custodian for 
Corporate Legal met succes heeft afgerond, gaan de 
optimalisaties door en worden nieuwe functies en 
features toegevoegd om ervoor te zorgen dat ze het 
maximale uit hun Microsoft 365-omgeving halen. 

Migros en Transform Data configureren momenteel 
een oplossing om externe juridische experts te 
registreren en te beoordelen en deze gegevens te 
gebruiken om het rapportage- en selectieproces van 
externe adviseurs te stimuleren. 

In een aanvullend project werken Migros en 
Transform Data aan het verder optimaliseren van 
het zoeken door gebruik te maken van Qontent 
Reconcile van Transform Data, waarbij tekstlagen 
(OCR) automatisch worden toegevoegd aan alle pdf-
bestanden die geen goede tekstlaag hebben.
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“We hebben een geweldige ervaring gehad 
met Transform Data International. Custodian 
for Corporate Legal helpt onze juridische 
teamleden om optimale efficiëntie te bereiken 
in hun dagelijkse werk.” 

Pasqualino Cerullo, IT Service Delivery Manager 
bij Migros

“We zijn er trots op zo’n groot, succesvol 
bedrijf een van onze klanten te mogen 
noemen. De samenwerking met Migros is erg 
goed verlopen en we zijn blij om te zien dat ze 
tevreden zijn met onze producten.” 

Walter Henrard, CTO van Transform Data 


