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COGNITATIE

Cognitatie is een tool om samenhang aan te brengen in documentatie waarin het moeilijk is om structuur te ontdekken. Denk hierbij aan wet- en regelgeving, beleids- en visiedocumenten of requirements documenten.
Cognitatie biedt gebruikers ondersteuning bij het komen tot een eenduidige
beoordeling van alle documentatie die voorhanden is. Een eerste stap is het
definiëren van alle elementen in deze documentatie om vervolgens verdere
specificaties op te stellen. Doordat de uiteindelijke specificaties aan de elementen in de brondocumentatie worden gekoppeld, is traceerbaarheid van
specificaties terug naar de bron mogelijk. Het structureel vastleggen van
samenhang in de grote hoeveelheid documentatie maakt het mogelijk om
gemakkelijker en sneller de impact van wijzigingen te doorgronden en te
verwerken. Zo helpt Cognitatie om het proces van brondocumentatie naar
implementatie en/of uitvoering te vereenvoudigen en te versnellen.

FEATURES EN FUNCTIES
COGNITATIE ‘Full user’ versie
De Cognitatie ‘Full user’ versie is bedoeld voor ‘schrijvers’. Zij gebruiken de tool om productiever te annoteren, classificeren, structureren en
verbinden. Hierdoor wordt het mogelijk efficiënter de impact te bepalen
bij wijzigingen van de brondocumentatie en verdere specificaties te herleiden tot de bron.
Document Management Systeem
• Laden en beheren van documenten met verschillende versies.
• Tekstueel vergelijken van documenten, inclusief annotaties op
deze documenten.
• Directe interface met Wetten.nl (www.wetten.nl).
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.

Alerting 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-, gebruikers- en documentbeheer.
• Rapportagefunctionaliteit middels SPARQL-query’s.
Synchronisatie met Linked Open Data omgeving
Interface tussen Cognitatie en PNA Doctool
(analysetool van PNA op basis van cogNIAM®)

COGNITATIE ‘Reader’ versie
De Cognitatie ‘Reader’ versie is bedoeld voor ‘lezers’. Zij maken gebruik van de door de schrijvers opgestelde kennis in Cognitatie, met als
doel om uitkomsten direct te kunnen raadplegen en inzetten.
Documenten openen en raadplegen
• Annotaties, contexten en concepten in dit document inzien.
• Toegang tot voorgedefinieerde en door beheerders zelf opgestelde rapportages.
Navigeren door samenhang in documentatie
• Door de schrijver aangemaakte relaties, verwijzingen, concepten, samengestelde contexten, etc. raadplegen en inzetten.

PNA / PRODUCTSHEET

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 (20% van 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 door PNA voor u uit handen wordt genomen.

MAINTENANCE & SUPPORT
Maintenance & support houdt in:
• 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.

OPLEIDING EN INGEBRUIKNAME
Het gebruik van Cognitatie start met een ‘Discovery workshop’.
Daarin besteden wij een dagdeel aan de verkenning van de aspecten die
bij 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.

KOSTEN

Licentievorm

Koop

Lease

Termijn

Eenmalig

3 jaar, daarna verlenging per jaar

Prijzen

Full user: € 4.800,-

Full user: € 2.400,- per jaar

Reader: € 400,-

Reader: € 200,- per jaar

Maintenance & support

Jaar 1 inclusief, vervolgens
optioneel (20% van licentie
waarde per jaar)

Hosting door PNA

Optie

Licentie in eigendom

PNA
T: +31 (0) 88 7770444
E: cognitatie@pna-group.com

KNOWLEDGE PARTNER

W: www.pna-group.com
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