Knowledge Management: zoveel mogelijk rendement uit uw kostbare tijd
De juiste informatie vinden in een grote hoeveelheid documenten is als het zoeken naar
een speld in een hooiberg: tijdrovend. En tijd is kostbaar. Daarom ontwikkelt KnoMan
systemen waarin elektronische informatie gebruiksvriendelijk te doorzoeken is, ook wel
search and retrieval genoemd. Uw (schriftelijke) (on)gestructureerde gegevens worden
omgezet naar goed gedefinieerde formaten die eenvoudig online en offline geraadpleegd
kunnen worden. En dat zonder speciale software te installeren.
Hoe werkt het?
Uw schriftelijke en elektronische documenten worden omgezet naar een PDF-formaat.
Door ze in één systeem samen te voegen is het mogelijk met onder andere vrije tekst
zoekmogelijkheden die informatie op te zoeken welke u op dat moment nodig heeft. U
krijgt een overzicht van titels die voldoen aan uw zoekactie. In de geselecteerde
documenten kunt u bladeren naar de voor u interessante pagina’s waar de gevonden
termen gemarkeerd zijn. U hebt met zo min mogelijk acties zoveel mogelijk bereik.
Ook onderweg goed geïnformeerd
Wilt u documenten voor meerdere personen toegankelijk maken? Dat kan door uw
systeem online beschikbaar te stellen. Uw documenten kunnen wereldwijd geraadpleegd
worden en zijn altijd up-to-date. Wanneer u regelmatig onderweg bent, heeft u niet altijd
toegang tot het internet. U kunt dan een kopie maken van een momentopname van uw
online systeem naar een offline systeem (Cd-rom/DVD). Uiteraard wordt hierbij veel
aandacht besteed aan de beveiliging van uw informatie.
Maatwerk
Wij maken het u graag makkelijk. Aan de hand van een analyse van uw gegevens en uw
specifieke wensen wordt een maatwerkoplossing ontwikkeld. Daarbij kunnen niet alleen
elektronische documenten, maar ook schriftelijke informatie en technische tekeningen
worden omgezet naar PDF-formaat. U kunt eenvoudig nieuwe documenten toevoegen,
zodat uw systeem altijd up-to-date is. Wij bepalen graag samen met u hoe het ‘echte
gezicht’ van de applicatie eruit komt te zien.
Is uw interesse gewekt? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het plaatsen
van een aantal van uw documenten in een basis zoeksysteem.
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