
Missie
Soccha Data management is een sociale outsourcing onderneming 
gespecialiseerd in het beheer en de verwerking van data. 

Met operationele kantoren in België en Madagaskar bieden wij onze 
klanten diensten aan zoals media monitoring en back office support.

Ons doel is om u te ondersteunen in uw online en offline 
informatiebeheer, zonder dat u hiervoor interne mensen hoeft te 
mobiliseren.

Soccha "Data Management" maakt deel uit van de Soccha Groep, een 
bedrijf met een sociaal oogmerk dat de professionele integratie van 
werkloze jongeren tracht te bevorderen door hen op te leiden en hen 
tewerkstellingsmogelijkheden te geven.



Diensten

Back office support

Uw back-office vormt een essentieel onderdeel van uw onderneming en deze optimaliseren is 
onmisbaar voor een goede dagdagelijkse werking.

Media monitoring

Wij zijn gespecialiseerd in het analyseren, knippen en samenvatten van informatie onder eender 
welke vorm: kranten, magazines, online media, radio en TV. Dankzij onze ervaring en vakkennis zijn 
wij in staat media monitoring bedrijven te ondersteunen in de  verwerking van informatie evenals de 
kwaliteit en snelheid van hun diensten te verbeteren.

Geschreven pers & online pers

• Validatie
• Knippen
• Samenvatting
• Classificatie

Radio - TV

• Opkuisen
• Identificatie
• Transcriptie
• Classificatie

Sociale media

• Validatie
• Gevoelsanalyse
• Moderatie

Data entry & data verwerking

• Invoeren van administrative gegevens
• Opkuisen en migreren van databanken
• Standaardiseren van content

Afbeelding verwerking

• Uitsnijden
• Bewerking
• Beschrijving

Audio & video transcriptie

• Transcriptie van audiofragmenten
• Transcriptie van videobeelden



Klanten
We werken momenteel met verschillende publieke en private ondernemingen en 
blijven actief op zoek gaan naar bedrijven die bereid zijn om economische rentabiliteit 
en sociale impact te combineren. Hieronder vindt u een aantal van onze referenties en 
onze concurrentiële voordelen.

Contact informatie

+32 2 380 69 33
info@soccha.com
www.soccha.com

Soccha SPRLFS

Terhulpensesteenweg, 181
B - 1170 Watermaal-Bosvoorde

TVA 0845 186 239
www.soccha.com

Prijs Kwaliteit

Flexibiliteit Sociale impact

Dankzij ons offshore kantoor en een 
efficiënte kostenstructuur kunnen we 
onze klanten aantrekkelijke prijzen 
a a n b i e d e n , c o n c u r r e r e n d m e t 
traditionele outsourcing bedrijven.

Aangezien de kwaliteit van onze 
dienstverlening onze prioriteit is, 
hebben we een doorgedreven quality 
assurance-systeem opgezet. Elke klant, 
gaande van KMO’s tot verschillende 
BEL20 bedrijven, kan getuigen van de 
kwaliteit van onze dienstverlening. 

In tegenstelling tot de inflexibiliteit van 
bepaalde bedrijven, kunnen we snel 
inspelen op elk type verzoek. We 
hechten veel aandacht  aan de wensen 
van onze klanten om een dienst te 
leveren met een hoge toegevoegde 
waarde.

Soccha Data management maakt deel 
uit van de Soccha Group, een bedrijf met 
een sociaal oogmerk dat tracht de 
tewerkstelling van mensen in precaire 
situaties te bevorderen. Door samen te 
werken met Soccha, genereert elke klant 
een sociale impact en helpt hij bij het 
ontwikkelen van meer sociale business.
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