ò Hyarchis
Business Intelligence

Search-it
Maak uw documenten volledig doorzoekbaar,
zodat u toegang heeft tot de volledige inhoud
van uw archief.
Transformeer statische documenten tot een
interactieve bron van data.

U krijgt volledige controle over de inhoud van uw archief en
een ongekend inzicht in de rijkdom van uw klantgegevens.
Met
Search-it vindt
niet wist
Met Search-it
vindt uu zelfs
zelfs klantgegevens
klantgegevens waarvan
waarvan uu niet
wist
dat
deze had!
dat uu deze
had!
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Ongeacht het type, de structuur, de ouderdom of de inhoud
van uw documenten maakt onze applicatie deze gestructureerd
toegankelijk op tekstniveau.
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Search-lt
Search-It is een Al-applicatie uw documentarchief volledig
doorzoekbaar maakt op tekstniveau. Met Search-lt maakt uu de
overstap van document management naar data management!

Search-lt voordelen
Search-It
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Wat
Wat is
is Hyarchis
Hyarchis Search-lt?
Search-It?
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uw klantgegevens
bij ons
altijd in
in veilige
uw
klantgegevens bij
ons altijd
veilige
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handen zijn. Om de bescherming van uw
klantgegevens te
te waarborgen,
voldoen
klantgegevens
waarborgen, voldoen
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Transformeert statische

documenten tot actieve
bronnen van informatie
"Google-search" door
“Google-search”
door een
een
voorheen ontoegankelijk
ontoegankelijk
voorheen
archief
archief
Geschikt voor ieder bestandstype en ongestructureerde
documenten
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ISO
ISO 27001
27001 &
& ISO
ISO 27018
27018
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Vrijwel
Vrijwel 100%
100% betrouwbare
betrouwbare
tekstherkenning
tekstherkenning
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gevens net zo goed als u dat zelf doet.
Onze cloudomgeving wordt beveiligd
met zeer geavanceerde tools, zodat
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Bij
klantgeBij Hyarchis
Hyarchis beschermen
beschermen we
we uw
uw klantge-
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Beveiliging:

Compatibel met
elk Document
Compatibel
met elk
Document
Management
System
(DMS)
Management System (DMS)

wij aan
de volgende
standaarden:
wij
aan de
volgende standaarden:
ISO
27001
&
ISO
27018.
ISO 27001 & ISO 27018.

Wilt u meer weten?
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demo@hyarchis.com
demo@hyarchis.com

EEN DEMO AANVRAGEN

