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Principe
Van documenten tot Knowledge Graph
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Mogelijkheden voor automatisering
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Asset Management Knowledge Graph
Databeheer in de waardeketen
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AI gedreven Knowledge Graphs
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Situatie



Digital

Handmatig zoeken van eisen in documenten

Markeren and annotateren van tekst

Kopieren en plakken van tekst naar applicatie

Complicatie



Oplossing

Automatisch identificeren van relevante tekst

Automatische extractie van tekst

Direct beschikbaar voor gebruik in applicaties



LinkenClassificatie

2 3

LAIcy Pipeline

Extractie

Lichtmast

Eis C

1

Geen eis

Wel eis



1. Extractie



2. Classificatie



3. Linken
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Er moet rekening gehouden worden met de 
opstarttijd van de diverse aanwezige lichtbronnen. 

Het uitschakelen moet plaatsvinden op het moment 
dat het opkomend daglicht de luminantiewaarde van 
de aanwezige openbare verlichting installatie 
overschrijdt.

Het minimale lichtniveau op de weg mag niet onder de ontwerpwaarde van de 
openbare verlichting uitkomen. 

Daarom moet de inschakeling van de openbare verlichting plaatsvinden voordat 
het minimaal vereiste luminantie niveau van de rijbaan door afnemend daglicht 
bereikt wordt. 









Take Away’s

Kracht van Knowledge 
Graphs

Het gebruik van 
Knowledge Graphs kan 
samenwerking in de 
waardeketen verbeteren

Een opstapje

LAIcy maakt de 
overgang van document 
gebaseerd naar model 
gebaseerd werken 
makkelijker

Human in the Loop

De eindgebruiker 
behoud de controle 
over het eindresultaat
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Smart info. 

Better decisions

We are Semmtech, an IT service provider and 

software developer.

We help government organizations and multinationals, who 

make complex products like infrastructure, ships and airplanes 

with their management of information and technology.

Our mission is to add value to our clients by helping them to 

share information more easily between departments, different 

software from different vendors and within their supply chains. 

We are experts on interoperability and combine our expertise 

in data, design and technology with deep industry knowledge.
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Er moet rekening gehouden worden met de 
opstarttijd van de diverse aanwezige lichtbronnen. 

Het uitschakelen moet plaatsvinden op het moment 
dat het opkomend daglicht de luminantiewaarde van 
de aanwezige openbare verlichting installatie 
overschrijdt.

3. Linken

Het minimale lichtniveau op de weg mag niet onder de ontwerpwaarde van de 
openbare verlichting uitkomen. 

Daarom moet de inschakeling van de openbare verlichting plaatsvinden voordat 
het minimaal vereiste luminantie niveau van de rijbaan door afnemend daglicht 
bereikt wordt. 


