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COGNITATIE
Wat is Cognitatie?

Cognitatie brengt samenhang aan in documentatie waarin het moeilijk
is om structuur te ontdekken. De tool is op meerdere vlakken een
meerwaarde voor uw organisatie.

Wat kan Cognitatie voor uw organisatie betekenen?
Innovatief en flexibel
Optimaal inzicht in de samenhang
tussen de wet- en regelgeving en uw
beleidsstukken, processen, data en
regels maakt efficiënt veranderen en
inspelen op de markt mogelijk.
Compliant en transparant
Wetten en regels die voor de
organisatie van toepassing zijn, worden
samengebracht in een betekenisvolle en
doorzoekbare vorm. Door het leggen
van verbanden is altijd transparant
hoe en of aan de wet- en regelgeving is
voldaan.
Duurzaam en toekomstbestendig
Door het borgen van de link tussen
wet- en regelgeving en de interne
organisatie is de As-Is situatie altijd
inzichtelijk. Een asset waardoor
de organisatie met vertrouwen
wijzigingen in wet- en regelgeving
tegemoet kan zien.

Inzicht in samenhang
Cognitatie toont de gebundelde
kennis van een bepaald thema,
verdeeld over meerdere
documenten op basis van de gelegde
verbanden. Indien gewenst kunnen
additionele eigenschappen aan
documenten en tekstelementen
worden toegekend voor het efficiënt
doorzoeken van grote hoeveelheden
documenten.
Wijzigingen in beeld
Cognitatie geeft van een gewijzigd
document exact aan wat er
gewijzigd is en welke impact dit
heeft op eerder gelegde verbanden
of aan het document gekoppelde
kennis. De impact en benodigde
actie als gevolg van wijzigingen
worden zo direct helder, de
vastgelegde historie van versies
maakt tijdreizen mogelijk.

Beleid in kaart
Cognitatie toont op elk moment
de verbanden tussen externe
documenten zoals bijvoorbeeld
wet- en regelgeving, het daarop
gevormde beleid én de interne
activiteiten die op basis van het
beleid zijn bepaald.

Features en functies
Document Management
Systeem
• Laden en beheren van documenten
van verschillende versies
• Tekstueel vergelijken van documenten, inclusief annotaties op deze
documenten
• Directe interface met Wetten.nl
en EUR-Lex (www.wetten.nl en
www.eur-lex.europa.eu)
Annoteren van documenten
Annoteren is betekenis toevoegen
aan de hand van verklarende aantekeningen.
Annoteren van stukken tekst
• Bij annoteren ook direct classificeren (d.w.z. een structuur aanbrengen in brontekst)
• Annotaties toewijzen als verschijningsvorm van een concept (kenniselement waarover wordt geredeneerd) in een specifiek document
• Relaties tussen concepten definiëren
• Navigeren tussen verschillende
verschijningsvormen van hetzelfde
concept binnen een document,
maar ook over documenten heen
• Verwijzingen opnemen naar documenten of contexten
• Bekijken van wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen van annotaties en relaties tussen concepten
Annoteren van contexten
• Contexten samenstellen uit meerdere
blokken tekst in één document
• Contexten samenstellen uit blokken
tekst van meerdere documenten
• Tekst van document filteren op
inhoud van context
• Relaties tussen contexten definiëren
Berichten service
• Ontvangen van berichten bij gewijzigde concepten, relaties, contexten
en verwijzingen
• Berichten binnen gebruikersgroep
aan gebruikers toewijzen en verwerken

Beheermodules
• Eigen classificatieschema voor annoteren en classificeren inrichten
• Opnemen van eigen meta-data elementen voor annotaties, concepten,
relaties en contexten
• Uitgebreid autorisatie-, gebruikersen documentbeheer
• Rapportagemodule voor het opstellen en beheren van generieke
rapportages
• Aanmaken van validaties voor het
toetsen van annotaties, concepten,
relaties en contexten
Interface tussen Cognitatie
en cogNIAM® Analyser
cogNIAM® Analyser is een
analysetool van PNA op basis
van cogNIAM®

Licentiemodellen
• Koop: Na aankoop wordt u eigenaar

van de licentie. In het eerste jaar
ontvangt u automatisch maintenance & support. Elk daarop volgend jaar is dit optioneel (de kosten
bedragen 20% van de licentiewaarde per jaar). Tevens bestaat de
mogelijkheid om de hosting door
PNA te laten verrichten
• Lease: U least de licentie gedurende een looptijd van 3 jaar. Maintenance & support is inbegrepen
in deze leaseperiode, evenals de
hosting die u door PNA uit handen
wordt genomen

Maintenance
& Support
• Volledige technische en functionele
ondersteuning ten aanzien van de
software per e-mail en per telefoon
• Alle major upgrades en minor software updates van Cognitatie
• 1 uur gratis helpdeskondersteuning
per maand. Elke vraag begint met een
minimum van een kwartier support.
Daarnaast kan er gekozen worden
voor uitgebreidere supportcontracten

Technische gegevens
• Cognitatie kan uitgevoerd worden op
alle marktconforme systemen
• Cognitatie heeft mogelijkheden tot
het definiëren van interfaces via o.a.
SOAP en REST
• Cognitatie kan zowel door PNA
gehost worden als door de klant zelf.
In geval van eigen hosting, zullen we
de technische eisen aan het hosting
platform met u doornemen
• Cognitatie is een webapplicatie die
aan de gebruikerskant alleen gebruik
maakt van html en Javascript. Hierdoor kan Cognitatie gebruikt worden
in iedere browser. Momenteel is er
ondersteuning voor Internet Explorer
(11 en verder), Firefox en Chrome

Opleiding en
ingebruikname
Het gebruik van Cognitatie start
met een ‘Discovery workshop’.
Daarin besteden wij een dagdeel
aan de verkenning van de aspecten
die in het gebruik van Cognitatie
voor u van belang zijn. Dit wordt
vervolgd met een dagdeel waarin
wij met u de functionele toepassingen van de tool afstemmen en deze
inrichten naar de behoeften van uw
organisatie. Zodra de tool in gebruik wordt genomen, organiseren
wij een toolworkshopdag waarin u
kennismaakt met het daadwerkelijke gebruik van de ingerichte tool.
Dit is een standaard onderdeel van
de licentie.
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