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Haal meer rendement uit uw investeringen door actuele kennis van 

de exacte staat van omgevingen of assets.  

Infrastructuur, watermanagement, utilities, agricultuur, industrie, off-

shore, natuurbeheer. In steeds meer sectoren winnen drones, 

satellieten of speciale voertuigen beelden in voor inspecties. Dit 

bespaart tijd en kosten in vergelijking tot fysieke inspecties. Het 

beeldmateriaal moet dan echter nog wel worden beoordeeld. 

Wanneer een taak menselijke intelligentie vraagt, maar de omvang 

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

intelligence (AI) waardevol.  

Bolesian biedt u Sentinizer, ons AI-platform om razendsnel 

automatisch visuele inspecties uit te voeren.



Sentinizer monitort omgevingen en assets en detecteert objecten of 
afwijkingen met ongekende nauwkeurigheid en snelheid.

Nauwkeurig

Ontdek automatisch afwijkingen in 

visuele data ver voorbij de 

mogelijkheden van het menselijk oog.

Snel

Versnel het beoordelingsproces van 

uw assets direct met de ongekende 

snelheid van Sentinizer, 24/7.

Consistent

Produceer dezelfde hoge kwaliteit 

resultaten keer op keer, gebaseerd op 

menselijke expertise.



Sentinizer
‣ Is een AI-platform op basis van intelligent agents die in samenwerking met 

elkaar uw visuele inspecties uitvoeren. 

‣ Gebruikt een geavanceerde combinatie van computer vision, 

kennistechnologie en machine learning om te inspecteren en afwijkingen of 

schades te classificeren. 

‣ Kan de resultaten verantwoorden op basis van de achterliggende 

geavanceerde modellen van menselijke expertise. 

‣ Verbindt de geclassificeerde resultaten met geo-data in geval van locatie-

afhankelijke inspecties. 

‣ Kan worden gekoppeld aan uw GIS of software voor onderhoudsplanning.



‣ Snel inzicht in de actuele conditie van omgevingen of  assets? 

‣ Maximale prestatie van uw assets?  

‣ Het onderhoud van uw assets optimaliseren? 

‣ Kosten besparen door minder fysieke inspecties? 

‣ Snellere verwerking dan bij traditionele inspecties? 

‣ Automatische data-analyse? 

‣ Consistente kwaliteit van beoordelingen?

Neem dan contact met ons op!
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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. 

Sentinizer van Bolesian is gebaseerd op de jarenlange kennis en 

ervaring in computer vision, kennistechnologie en machine learning. Bij 

de ontwikkeling is samengewerkt met deskundigen op het gebied van 

inwinning van data met voertuigen, drones, luchtfotografie en 

satellieten. 

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. 


