Bliv klogere på dine data med TaxonBI
Business Intelligence – når dine data ved mere end dig

ESDH, ECM
CRM, CMS
Word, PDF
Mails

BI-manageren
henter dokumenter.

BI-manageren
sender en kopi
til TaxonAnalyser.

BI-manageren
gemmer dokumentet
og metadata.

TaxonBI modtager en kopi af dokumentet og analyserer teksten,
foretager OCR, udtrækker de ønskede felter og metadata, som
derefter returneres til BI-Manageren.

Business Intelligence – når dine data ved mere end dig

Automatisk metadata med TaxonBI

Business Intelligence går basalt set ud på at udtrække

TaxonBI læser hele dokumentet, også når det er på 2,10

den viden, der ligger i de data du allerede har brugt

eller 25 tætskrevne sider, og foretager en grundig analyse.

mange ressourcer på at indsamle.
Dataene er der allerede og de kan give dig værdifuld

Resultatet af analysen indeholder f.eks. emne, eventuelle

viden om din forretning.

CPR/CVR numre, og alt hvad I ønsker at udtrække fra
dokumenterne.

Metadata er grundstenen i Business Intelligence
Metadata kan f.eks. være start- og sluttidspunkt, emne,
beløb, alder, sagsbehandler, dokumenttype,
sagsnummer og mange, mange flere.

Få en demonstration af TaxonBI

Mulighederne med BI afhænger direkte af hvor

Kontakt Taxon ApS på:
Tlf. 23 90 54 00 eller kontakt@taxon.dk

mange metadata, du har til rådighed:
" Jo flere metadata, desto flere muligheder."

Nem og hurtig integration
Hvert metadata-tag giver dig mulighed for at stille nye

Jeres BI system kalder TaxonBI via et web API. Det giver

spørgsmål til dine data.

en nem og enkel integration, som er hurtig at sætte op.

Opmærkning med metadata

Løbende automatisk opdatering

Nogle typer af metadata beskriver selve indholdet

TaxonBI arbejder sammen med jeres BI system så nye

af data, f.eks. emne. Disse typer af metadata

data løbende analyseres og jeres viden konstant opdateres.

giver stor værdi, men kræver en dybere, mere avanceret
analyse af selve teksten.

Support og drift

TaxonBI er udviklet til netop at håndtere disse komplekse

Taxon giver jer ubegrænset support og drift på TaxonBI og

typer af metadata.

tilhørende moduler.
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