
 

 

Ken je dat gevoel? “Laatst heb ik die perfecte omschrijving van onze dienstverlening in een offerte gelezen, maar 

welke offerte was dat nu ook alweer?” Of: “Heb ik niet eerder een stuk tekst uitgewerkt in een document, maar waar 

heb ik dit document opgeslagen?” 
 

Wat wil het geval: de huidige zoekmachines doen niet aan context. Als je niet precies de juiste zoekwoorden gebruikt, krijg je ook niet de resulta-

ten die je nodig hebt. ITS kan ‘begrijpend lezen’ (Language Understanding Intelligence Service). Na het ‘lezen’ en zoeken van - en in - de teksten, 

gaat de machine relevante onderwerpen vinden. Het mooie aan machine learning is dat de machine ‘leert’ aan de hand van grote hoeveelheid 

teksten. Hoe meer je het gebruikt, hoe beter het wordt. 

 

 

Gemakkelijk terugvinden  

Vergelijk het met een boekenkast. Stel, je hebt boeken gesorteerd op genre waarbij elke plank een eigen 

genre heeft. Daarbij sorteer je de boeken op die plank op jaartal. Als resultaat: twee dimensies waarop 

de boeken zijn gesorteerd, namelijk genre en jaartal. Als je een thriller uit 1990 wilt vinden, dan weet je 

precies welke plank en waar je op die plank moet zoeken. De Tekst-engine werkt ook zo, maar heeft niet 

twee maar honderd dimensies! Zo kun je een tekst in een database gemakkelijk terugvinden, ook als je 

niet letterlijk de woorden uit een tekst kent, want de woorden die daar dichtbij liggen in de dimensies, 

die worden gebruikt. 

 

In de praktijk kun je denken aan het indexeren van grote hoeveelheden documenten met behulp van  

Artificial Intelligence. Door middel van deze techniek worden documenten ‘slim’ doorzocht om daar ver-

volgens de kern uit te halen en onderlinge relaties te vinden. 

 

Features van ITS  
 
 

Categoriseren 

Label verwerkte documenten met gedefinieerde categorieën.  

 

Metadateren 

Label documenten met gedefinieerde kenmerken.  

 

Bewaartermijn toekennen 

Op basis van bepaalde kenmerken en metadateringen kun je automatisch een bewaartermijn toekennen.  

 

Samenvatten 

Vat het document automatisch samen, om zo snel tot de kern te komen. 

 

Sentimentanalyse 

Bepaal de sentimentele toon van het document. 

 

Relaties tussen documenten aangeven 

Search engine die je in staat stelt soortgelijke documenten eenvoudig vindbaar te maken. 

 

Indicatie AVG gevoelige informatie 

Persoonsnamen kunnen automatisch geanonimiseerd of ‘gevlagd’ worden. 

 

Haal meer waardevolle informatie uit teksten met ITS!  
 

Intelligent Text Service werkt met 

SharePoint; voor oude archieven, 

netwerkschijven met een veelvoud 

aan submappen, kennisbanken of 

registers. Alles is volledig op maat 

te maken.  

 

 

 

 

Belangrijk 
 

▪ Integratie met SharePoint; 

▪ AVG-proof;  

▪ Compliant met Archiefwet 

2020;  

▪ ITS draait in de Azure omge-

ving van ilionx of van de klant, 

maar is ook in private (offline) 

Cloud toe te passen; 

▪ ITS slaat geen inhoudelijke in-

formatie van documenten op. 

Zodra de engine klaar is met 

een document, wordt deze 

verwijderd en de resultaten 

naar de betreffende consume-

rende entiteiten gestuurd; 

▪ ITS herkent AVG gevoelige in-

formatie en anonimiseert deze 

desgewenst. 

▪ ITS is volledig afgestemd op 

jouw situatie: specifieke mo-

dellen met eigen vakjargon. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Categoriseren  

Documenten opdelen in categorieën (bij-

voorbeeld technische documentatie en pro-

ductinformatie) is een tijdrovende bezigheid, 

wat door middel van classificatiemodellen 

grotendeels kan worden geautomatiseerd. 

De service is ook in staat om de juiste          

categorieën aan te dragen door middel van 

clustering.  
 

 

Metadateren 

Naast de documentcategorieën kan er extra 

informatie toegevoegd worden over de       

documenten zoals kernwoorden en entitei-

ten (deze kunnen dienen als labels in een Do-

cument Management Systeem, bijvoorbeeld 

SharePoint). Denk aan plaatsnamen, per-

soonsnamen en organisaties.  

 

 

Bewaartermijn toekennen 

De bestandsdatum vertelt niet altijd iets over 

de datum van het document, waardoor de 

wettelijke bewaartermijn niet altijd juist is. 

Door de datum uit het document te halen 

kan beter aan deze verplichting worden     

voldaan. Daarnaast kunnen gerelateerde    

documenten worden gevonden waardoor 

bewaartermijnen op documentgroepen    

kunnen worden toegepast. 

 

 
Samenvatten 

De service is in staat om de essentie uit de 

teksten te halen en deze vervolgens te         

retourneren. De samenvatting wordt in een 

Document Management Systeem (DMS) als 

SharePoint weergegeven.  

 

 

Sentiment analyse 

Hoe denkt men over mijn dienst? Door het 

sentiment uit teksten te halen, kan men      

negatieve of positieve informatie opzoeken. 

 

 

 

 

Relaties tussen documenten aangeven 

Gerelateerde documenten vinden is soms 

erg lastig. ITS maakt het mogelijk om           

gemakkelijk en snel teksten te vinden die   

onderlinge samenhang hebben.   

 

 

 

Indicatie AVG gevoelige informatie  

Persoonsgegevens worden door onze service 

gedetecteerd, waardoor beter aan de              

privacyrichtlijnen kan worden voldaan.      

Hiermee kunnen onder andere waarschuwin-

gen worden afgegeven voordat deze            

gegevens worden gedeeld.

 

 

Alle features op een rij  
 

Meer informatie         Neem contact op met Peter van Ditmarsch 

Heb je vragen of ben je benieuwd wat wij voor jouw      Dan plannen we een vrijblijvende afspraak!  

organisatie kunnen betekenen?  

  +31 (0) 6 2435 0889 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


