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Elektronische rapportage vervangt papier 

MACROFICHE SPAART 
MILIEU EN GELD 
Toen tien jaar geleden de opmars van de pc begon, 
hoorde je vaak spreken van het 'papierloze kantoor'. In 
het kantoor van de toekomst zou iedereen een beeld
scherm op z'n bureau hebben en zou het papier dezelf
de weg gaan als ganzeveer en perkament. Inmiddels 
weten we beter: in iedere hoek van het kantoor staat 
wel een grote bak waarin we onze mislukte afdrukken 
en verouderde computerlijsten kunnen dumpen. 

Vroeger schreef je je brief 
eerst in concept op een klad
blok, voordat je de typemachi
ne inschakelde. Tegenwoordig 
tik je je tekst meteen in de pc, 
even een afdrukje maken, toch 
nog maar wat verbeteren, weer 
een afdrukje... enzovoort. 
Kortom, als we zo doorgaan 
zien we straks door het papier 
de bomen niet meer. 
Gelukkig beginnen we alle
maal steeds bewuster met het 
milieu om te gaan. Een goed 
voorbeeld is de aandacht die 
VSB Bank hieraan besteedt. 
We worden aangemoedigd om 
zoveel mogelijk dubbelzijdig 
te kopiëren, en voor drukwerk 
gebruiken we het liefst herge
bruikt en chloorvrij gebleekt 
papier. 

Papierloos kantoor 
Een hele belangrijke papier
besparing zal binnenkort wor
den gerealiseerd. Samen met 
het Computercentrum Bonds
spaarbanken neemt VSB Bank 
een techniek in gebruik die de 
hoeveelheid computer-output 
drastisch zal beperken. 
Eigenlijk keren we hiermee 
terug naar het idee van het 
papierloze kantoor: de infor
matie die we voor ons werk 
nodig hebben, kunnen we via 
het beeldscherm op ons bureau 
oproepen. Het betekent con
creet dat straks bijna alle rap
portage van het CB in de vorm 
van computerbestanden zal 
worden gedistribueerd. Geen 
stapels computerlijsten meer, 
en ook geen microfiches. In 
plaats daarvan helpt het pro
gramma Macrofiche ons de 
weg te vinden door de elektro
nische informatie. Deze tech

niek is in feite zo eenvoudig, 
dat het eigenlijk zonde van het 
papier is om hieraan meer dan 
een bladzijde in VSB Beeld te 
besteden. 

Macrofiche is een tijdje gele
den aangeschaft door onze col
lega's in Den Haag, waar het 
sinds juni 1993 in gebruik is 
bij diverse afdelingen. Tijdens 
de testfase in Den Haag is het 
CB gaan kijken wat de moge
lijkheden van Macrofiche 
waren. Het bezoek heeft ertoe 
geleid dat het CB dit program
ma ook heeft aangeschaft. Het 
wordt inmiddels met groot suc
ces toegepast bij VISA, terwijl 
binnen het CB de afdelingen 
Betalingsverkeer en Services 
ervaringen opdoen. Betafin en 
VSB Bank Alphen aan den 
Rijn en VSB Bank Woerden 
hebben inmiddels aan het 
CB gevraagd een Macrofiche-
werkomgeving voor hen te 
bestellen. 

Op dit moment wordt gewerkt 
aan de invoering op het hoofd
kantoor van VSB Bank in 
Utrecht. We spreken met Pim 
Govers, leider van de project
groep die zich hiermee bezig
houdt: "We hebben net een 
testperiode achter de rug, en 
we zijn nu bezig met de invoe
ring. Eind oktober moet de 
hele administratie met dit pro-
dukt werken, dus zowel PAI, 
PAKOF als Betalingsverkeer. 
Dit zijn de grootverbruikers. 
We hebben berekend dat we 
hier tot tachtig procent kunnen 
besparen op het lijstwerk." 

Behalve papier- en fichebespa
ring zijn er nog meer voorde
len. Als een klant een navraag 
heeft, hoeft men niet meer 
door stapels papier te bladeren 
of fiches door te neuzen. Via 
de pc kun je op allerlei manie
ren zoeken, bijvoorbeeld door 
een datum of een rekening
nummer in te toetsen. Binnen 
een seconde verschijnt het 
gezochte op het beeldscherm. 

Pim Govers: "Vorig jaar heb
ben we bijna 15.000 navragen 
van klanten behandeld. Als een 
klant een kopie-afschrift wil 
hebben, zijn daar nu twee afde
lingen bij betrokken om het 
fiche op te zoeken en om een 
briefje te schrijven. Voortaan 
kunnen we de gegevens snel 
opzoeken in de computer. 
Vanaf eind augustus is het 
bovendien mogelijk om de 
klant een mooie afdruk te 
geven, in plaats van een lelijk 
kopietje van een fiche." 

Zoals gezegd maakt ook de 
afdeling Services gebruik van 
Macrofiche, bijvoorbeeld voor 
het controleren van de transac
ties die via geldautomaten heb
ben plaatsgevonden. Dankzij 
de handige zoekmogelijkheden 
heeft men al enkele dubieuze 
transacties kunnen opsporen 
die men vroeger hoogstwaar
schijnlijk niet had opgemerkt 
tussen de honderden fiches. 

De intentie is om in 1994 het 
grootste deel van de rapportage 
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VsB BEELD, 

in elelctronisclie vorm bescliilc-
baar te stellen. Om een idee te 
geven van de mogelijke bespa
ringen: voor de VSB in Utrecht 
zijn vorig jaar zeven miljoen 
vellen papier en 450.000 
microfiches aangemaakt. De 
microfiches zullen helemaal 
verdwijnen, en het meeste 
papier ook. Dat betekent dat er 
ook minder geïnvesteerd hoeft 
te worden in printers, dat er 
minder milieubelastende toner
cassettes nodig zijn, en dat er 
minder autokilometers 
gemaakt hoeven te worden 
om lijsten te verspreiden. De 
informatie-overdracht tussen 
CB en bank vindt straks voor 
het grootste deel elektronisch 
plaats, via het netwerk dat ook 
voor WPO wordt gebruikt. 
Er zijn dus nauwelijks extra 
investeringen voor nodig. 

De schijfruimte van een pc is 
niet onbeperkt. Daarom zullen 
gegevens die niet dagelijks 
meer nodig zijn, op een andere 
manier moeten worden 
bewaard. Daarvoor worden 

Pim Govers: "Na een 
testperiode zijn we nu 
bezig met de invoering 
van Macrofiche. 

geen diskettes gebruikt, maar 
optische schijven. Dit zijn 
schijven die veel weg hebben 
van een cd. Het verschil met 
een cd is, dat het mogelijk is 
om ze te 'beschrijven'; er kan 
dus informatie aan worden 
toegevoegd. Op één schijf is 
ruimte voor 700.000 vel 
papier. Vroeger was het pro
bleem: hoe raak ik mijn papier 
kwijt in het archief. Straks is 
het probleem: hoe zorg ik dat 
ik mijn schijf niet kwijt raak. 

Pim Govers is ook zeer te 
spreken over de samenwerking 
met het CB: geen projectgroep 
die twee jaar aan het studeren 
slaat, maar gewoon met een 
paar man aan de slag. Samen i 
met Hans van Domselaar van 
het CB en nog een paar men
sen is Macrofiche in nog geen 

halfjaar ingevoerd. Pim: "We 
hebben uitgerekend, dat de 
investering in deze techniek 
zich binnen drie of vier maan
den terugverdient. Daarna 
besparen we ieder jaar een mil
joen gulden op het lij.stwerk. 
Soms ligt het geld gewoon op 
straat!" 

Nico Spilt 

Het programma IVlacrofiche helpt 
de gebruil<er een weg te vinden 
door elel<tronische informatie en 
dat bespaart papier. 
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