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SPECIALISTEN IN SEMANTISCHE DATA-INTEGRATIE

Er is steeds meer data beschikbaar. Van verzekeringsmaatschappij tot bouwconsortium geldt dat data vaak nog niet
optimaal gebruikt kan worden. Dit komt door de verschillende vormen waarin databronnen beschikbaar zijn en de
uiteenlopende betekenis van de gegevens. Een veelbelovende techniek om meer samenhang in versnipperde dataopslag te brengen is Semantische Data-integratie. Hierin wordt de nieuwe graph database techniek ingezet. Bij de
Tweede Coentunnel is bijvoorbeeld gekozen voor deze aanpak om real-time sensorinformatie te koppelen aan een
financiële verwerkingseenheid. Sysunite is gespecialiseerd in deze vorm van data-integratie en ontwikkelt zowel in-house
toepassingen als totaaloplossingen in de vorm van maatwerk.
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Sysunite richt zich met name op data-integratie binnen de bouwsector, maar ook in andere sectoren kan deze aanpak van
grote waarde zijn. Geïnteresseerd geraakt door bovenstaande informatie? Neem contact met op met Mohamad Alamili
voor vrijblijvend advies of bezoek ons op LinkedIn.
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