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Dé oplossing voor gefragmenteerde contentbronnen

 Content is overal 
Opslag van grote hoeveelheden bedrijfskritische informatie 
in gefragmenteerde contentbronnen is één van de groot-
ste uitdagingen van organisaties. Content is opgeslagen in 
diverse contentbronnen en bedrijfsapplicaties en de pogin-
gen van organisaties om te consolideren naar één centraal 
opslagsysteem hebben niet geresulteerd in betere produc-
tiviteit, lagere kosten en betere compliancy. De markt is op 
zoek naar nieuwe oplossingen die accepteren dat content op 
diverse systemen is opgeslagen.  

 Bevrijd uw content
Xillio biedt een cloud-based API, content model en een veel-
voud aan connectoren die al deze verschillende contentbron-
nen met elkaar verbindt. Dit biedt gebruikers de mogelijk-
heid om toegang te krijgen tot alle contentbronnen via één 
enkele applicatie/user interface. Zij kunnen bijvoorbeeld via 
hun SharePoint omgeving content uit M-Files bekijken en 
zelfs bewerken.
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Xillio content integratie

‘Content is en blijft opgeslagen op meerdere 
systemen, zowel on-premise en in de cloud.’

Uw situatie
  Content is opgeslagen in meerdere repositories, 

zoals cloud applicaties, legacy ECM-systemen, col-
laboration tools, WCM- PIM- en DAM-systemen.

  Het integreren van deze systemen is zeer duur 
om te ontwikkelen en te onderhouden en tevens 
foutgevoelig. 

  Klanten willen in één overzicht (portal) alle recen-
te informatie die over hen beschikbaar is kunnen 
inzien.

  Uw medewerkers willen eenvoudig toegang tot 
alle informatie die zij nodig hebben om hun werk 
te doen. 

Onze oplossing
  Enkele API voor toegang tot alle contentsystemen. 

Deze makkelijk te lezen API werkt voor alle con-
tent repositories. Het bespaart zeer veel custom 
ontwikkeling. 

  Eén content model waaraan alle content proper-
ties worden gemapt. 

  Een grote verzameling connectoren naar alle  
bekende contentsystemen, zoals OpenText, 
Hadoop, Alfresco, Corsa, SharePoint, FileNet,  
fileshares en nog veel meer. 

  Additionele content services om bijvoorbeeld  
meta-informatie van content te verrijken en  
essentiële content properties toe te voegen. 

Xillio is een internationaal specialist op het gebied van contentmigratie en -integratie. Xillio biedt een 
oplossing voor de uitdagingen die organisaties wereldwijd ondervinden met hun gefragmenteerde 
contentbronnen. Het hoofdkantoor van Xillio bevindt zich in Hilversum.
Voor meer informatie, bekijk www.xillio.nl.


