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U heeft snel behoefte aan een compleet overzicht van relevante
gegevens over een speci ek onderwerp. Die gegevens heeft u echter
niet expliciet beschikbaar. Ze zijn impliciet opgenomen in vele
digitale documenten.
Hoe haal je snel en moeiteloos speci eke gegevens uit een enorme
verzameling ongestructureerde informatie?
Wanneer een taak menselijke intelligentie vraagt, maar de omvang
van de taak onmenselijk groot is, dan is de inzet van arti cial
intelligence (AI) waardevol.
Bolesian lost het probleem voor u op met Semantizer, onze
geavanceerde AI-service om snel en volledig ongestructureerde
informatie te structureren en de gegevens die u nodig heeft boven
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tafel te krijgen.

Semantizer analyseert documenten op basis van inhoud, identi ceert
relevante gegevens en structureert de gegevens voor vervolgacties.

Verantwoord

Snel

Resultaten zijn gebaseerd op

Pro teer van de ongekende e ciëntie

toepassing relevante gegevens in

menselijke expertise en volledig te

van Semantizer om het

grote hoeveelheden documenten.

verantwoorden en te reproduceren.

structureringsproces te versnellen.
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Identi ceer automatisch de voor uw
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Nauwkeurig

Semantizer
‣

Is een beveiligde cloud-service op basis van intelligent agents die in
samenwerking met elkaar uw gegevens verwerken.

‣

Verwerkt ongestructureerde informatie en is niet afhankelijk van sjablonen of
andere vaste structuren.

‣

Gebruikt intelligente natuurlijke taalverwerking en kennisregels om de
gewenste gegevens te identi ceren.

‣

Structureert de geïdenti ceerde gegevens en exporteert deze naar het door
u gewenste formaat voor verdere verwerking.
Kan desgewenst koppelen met uw DMS of zaaksysteem en bewaart zelf
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geen kopieën van uw documenten.
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‣

WILT U
‣

Snel inzicht in speci eke gegevens?

‣

Beschikken over gestructureerde gegevens terwijl u alleen
ongestructureerde informatie heeft?

‣

Razendsnelle verwerking van grote hoeveelheden digitale
documenten?

‣

Kosten besparen door minder fysieke handelingen?

‣

Koppelen met uw huidige DMS of zaaksysteem?

‣

Een intelligente service die dit allemaal voor u regelt?
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Neem dan contact met ons op!

VERTROUWD
DOOR
ONDER MEER

Bolesian is wereldwijd koploper in de ontwikkeling van Hybrid Arti cial
Intelligence - intelligente transparante systemen met uitlegbare

AUTOMATING HUMAN INTELLIGENCE

resultaten - waarvoor wij in het kader van de Nederlandse Innovatie
Prijs zijn uitgeroepen tot het meest innovatieve ICT bedrijf van
Nederland.
Semantizer van Bolesian is gebaseerd op de jarenlange kennis en
ervaring in documentanalyse en natuurlijke taalverwerking. Hierdoor
kunnen wij op basis van betekenis (semantiek) ongestructureerde
informatie begrijpen, structureren en er waardevolle data uit halen.
De werkwijze en systemen van Bolesian worden regelmatig
geauditeerd door de ICT Institute die ons het certi caat ’Security
Certi ed’ hebben toegekend. Ons Information Security Management
System voldoet aan de principes van ISO 27001 en de Baseline

Bolesian BV

Informatiebeveiliging Overheid.
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bolesian.com

