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Uw organisatie beschikt over grote hoeveelheden informatie over 

zaken in de buitenwereld: gebouwen, infrastructuur, kunstwerken, 

natuurgebieden, industrieën, landbouwbedrijven, veehouderijen, 

terreinen etc. Hierop zijn vergunningen, subsidies, rechten of plichten 

van toepassing. Hoe ontsluit je deze schat aan informatie? 

Wanneer een taak menselijke intelligentie vraagt, maar de omvang 

van de taak onmenselijk groot is, dan is de inzet van artificial 

intelligence (AI) waardevol.  

Met de AI-service Geonizer van Bolesian ontsluit u de wereld die 

schuil gaat achter de informatie in uw organisatie. Geonizer 

analyseert uw documenten en brengt uw informatie letterlijk naar de 

kaart, snel en moeiteloos.



Geonizer analyseert documenten en afbeeldingen en haalt daar automatisch 
metadata en geodata uit. De wereld achter uw informatie in een oogopslag.

Nauwkeurig

Maak informatie eenvoudig 

benaderbaar vanuit de exacte locatie 

waarop de informatie betrekking 

heeft.

Snel

Profiteer van de ongekende 

verwerkingssnelheid van Geonizer om 

informatie in documenten te 

ontsluiten.

Verantwoord

Produceer dezelfde hoge kwaliteit 

uitkomsten keer op keer, gebaseerd 

op menselijke expertise en 

basisregistraties.



demo.geonizer.nl

Geonizer
‣ Is een geavanceerde AI service om informatie te ontsluiten op basis van 

locatie. 

‣ Identificeert locatieverwijzingen ongeacht de verschijningsvorm zoals 

coördinaat, adres, perceel etc. 

‣ Gebruikt geavanceerde natuurlijke taalverwerking en kennisregels om 

locatiegegevens en metadata te identificeren. 

‣ Verifieert gevonden locatiegegevens aan de hand van basisregistraties en 

andere open data bronnen. 

‣ Biedt u de mogelijkheid om eigen strategieën voor het vinden van informatie 

in te stellen. 

‣ Kan worden gebruikt via een beveiligde web-interface of worden gekoppeld 

aan uw DMS of zaaksysteem.



‣ Snel alle relevante informatie over een locatie weten? 

‣ Uw informatie eenvoudig kunnen benaderen vanuit een GIS of vanuit 

een kaart-viewer?  

‣ Voorbereid zijn op de komende Omgevingswet? 

‣ Razendsnelle verwerking van grote hoeveelheden documenten? 

‣ Koppelen met uw huidige DMS of zaaksysteem? 

‣ Een intelligente service die dit allemaal voor u regelt?

Neem dan contact met ons op!

WILT U
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AUTOMATING HUMAN INTELLIGENCE

Bolesian BV 

bolesian.com

Bolesian is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van Hybrid Artificial 

Intelligence - intelligente transparante systemen met uitlegbare 

resultaten - waarvoor wij in het kader van de Nederlandse Innovatie 

Prijs zijn uitgeroepen tot het meest innovatieve ICT bedrijf van 

Nederland. 

Geonizer van Bolesian is gebaseerd op de jarenlange kennis en ervaring 

in documentanalyse en natuurlijke taalverwerking. Bij de ontwikkeling is 

samengewerkt met deskundigen op het gebied van de Omgevingswet, 

ruimtelijke ordening en DIV/GEO bij gemeenten, provincies en 

waterschappen. 

De werkwijze en systemen van Bolesian worden regelmatig 

geauditeerd door de ICT Institute die ons het certificaat ’Security 

Certified’ hebben toegekend. Ons Information Security Management 

System voldoet aan de principes van ISO 27001 en de Baseline 

Informatiebeveiliging Overheid. 


