
SIS8020
PRODUCTEN-
EN SERVICES

De focus van SIS8020 ligt op de
verwerking van leefomgeving
informatie, in het bijzonder (maar niet
beperkt tot) milieu-hygiënische
bodemkwaliteit, VTH, inrichtingen,
natuurwaarden, energie

De werkzaamheden bestaan uit:
analyseren, adviseren, verbeteren en
rapporteren. Bij de uitvoering van de
werkzaamheden worden zowel slimme
software als menselijke kennis, ervaring
en inzicht toegepast. Uitgangspunt is
hierbij het oplossen van een actueel
vraagstuk, maar vooral het structureel
oplossen van een bestaand probleem.
SIS8020 biedt altijd een oplossing!

 Steeds meer organisaties werken
datagedreven en informatiegestuurd.
Daarvoor is niet alleen de
aanwezigheid en beschikbaarheid van
data en informatie nodig, nóg
belangrijker is de kwaliteit van die
beschikbare data.
Als de kwaliteit van data en informatie
niet op orde is, dan leidt dit tot
serieuze problemen in de efficiency en
effectiviteit van de moderne
organisatie. 
Data- en informatiekwaliteit moet dan
ook op orde zijn, gebracht worden en
gehouden worden.  Een uitdaging
waar vele organisaties voor komen te
staan en waar SIS8020 via een unieke
methode een oplossing voor biedt. 

Wij combineren slimme ICT-
tooling met de kennis en
ervaring van slimme mensen.
Wij streven naar de verhouding
dat 80% van dataverwerking
behandeld kan worden door 
 gestandaardiseerde aanpak, en
20% opgepakt moet worden
door inzet van gespecialiseerde
mensen en tools.

Data op orde brengen
en houden



ONZE PRODUCTEN
SIS8020 biedt een breed scala aan services aan, gericht op het
verwerken van data.  Deze services zijn de volgende:

Anonimiseren
Handmatig anonimiseren van vertrouwelijke informatie is arbeidsintensief. 
Door inzet van slimme software kan de tijd die nodig is om documenten te
anonimiseren sterk worden gereduceerd en bestaan de handmatige acties
alleen nog uit het controleren van door de Smart Privacy Analyzer (SPA)
geanonimiseerde documenten. 

Documenttype herkenning en metadatering 2. Steeds meer documenten zijn digitaal beschikbaar. Om de juiste documenten
en de juiste informatie te vinden, is het van belang dat voor elk document is
vastgelegd wat voor type document het is. In de Wet open overheid (Woo) is
gesteld dat overheden informatie die openbaar is, rechtstreeks toegankelijk
moet maken. Documenten handmatig voorzien van het juiste documenttype en
andere metadata is arbeidsintensief en repeterend werk. Onze slimme software
kan verschillende documenttypes herkennen en metadata extraheren.

Data validatie

3. Voor de juiste verwerking van informatie in werkprocessen en bij het publiceren
van informatie is het van groot belang dat de informatie actueel, compleet,
consistent en eenduidig is.
De data validatie wordt toegepast op de informatie die door de eigen
organisatie wordt beheerd én de informatie die door derden wordt aangeleverd.
Hierdoor wordt geborgd dat alle informatie die binnen de organisatie wordt
verwerkt voldoet aan de kwaliteitseisen van de organisatie. 

Data actualisatie
4. Voortdurend wordt nieuwe informatie over de leefomgeving verzameld en

geregistreerd. Om deze informatie gestructureerd ter beschikking te hebben, is
het van belang dat deze informatie in een informatiesysteem is vastgelegd.
Door de informatie vast te leggen met een gestructureerde werkwijze en door
gespecialiseerde medewerkers, wordt gewaarborgd dat de vastgelegde
informatie voldoet aan de kwaliteitseisen van de organisatie. Ook kan dit worden
bereikt door het geautomatiseerd extraheren van data uit documenten, zodat
deze ingelezen kunnen worden in een informatiesysteem.
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Middels een proof of concept
stellen wij vast wat haalbaar is
binnen de grenzen van tijd en

beschikbaar budget

PILOT

ONZE SERVICES
SIS8020 is ontstaan vanuit een permanente behoefte die speelt binnen het werkveld
van de fysieke leefomgeving. Informatie-intensiteit neemt toe en daarmee ook de
verwerking van informatie in processen. 

De kwaliteit van de uitkomst van informatie is van invloed op de kwaliteit van veel
processen. Data moet als het ware worden schoongewassen.  SIS8020 biedt vier
ingangen op weg naar de oplossing:

 Via een grondig onderzoek
inventariseren wij wat er het huidige

probleem is en wat er nodig is aan
dataverwerking.

 Wij brengen dan een advies uit voor
uitvoering en verbetering van de

dataverwerking

ONDERZOEK

Na het onderzoek en het advies, is
er de mogelijkheid het project aan
ons uit te besteden. Wij pakken het

probleem bij de kern aan en
zorgen ervoor dat de data volledig

op orde wordt gebracht. 

PROJECT
Na het uitbesteden van het project

is er nog de optie SIS8020 te
gebruiken voor het permanent op
orde houden van de data. Hierdoor

ontstaat er een volledige
ontzorging van data op orde

brengen en houden. 

DATA SERVICE


