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De Mosaic Data Analysis & Visualization-module is een volledige web-based omgeving waarmee 
documentarchieven inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor beheerders en gebruikers.
 
De database vult zichzelf door een aangegeven mappenstructuur met documenten (bestaande uit 
een aantal niveaus) op ingestelde tijden te synchroniseren. Van DWG-tekeningbestanden worden 
referenties uitgelezen en gecontroleerd, en er wordt automatisch een PDF gemaakt zodat de 
tekeningen ook bekeken kunnen worden.
  
Naast de documenten zelf wordt ook metadata uit de mappenstructuur en de tekeningen 
overgenomen, zodat hierop gezocht, gefilterd en gesorteerd kan worden.

Mosaic DAV beschikt ook over een dashboard waarop verschillende soorten informatie zichtbaar 
zijn. Op basis hiervan kan de organisatie worden aangestuurd.

Functionaliteit
De Mosaic Data Analysis & Visualization-module brengt de volgende funtionaliteit met zich mee:

○    Beheergedeelte waar administrators rollen, rechten en voorkeuren kunnen wijzigen.
○    Mogelijkheid om tussen verschillende databronnen te wisselen.
○    In plaats van een aangegeven mappenstructuur is ook een kopeling met Meridian mogelijk.
○    De applicatie kan ook bediend worden op een tablet en beschikt over een
      touchscreenvriendelijke navigatieoptie.      touchscreenvriendelijke navigatieoptie.
○    Apart, naar eigen wens in te delen veld waarin extra metadata van documenten te bekijken is.
○    Gegenereerde PDF’s, validatierapporten en referenties van documenten kunnen direct vanuit   
      de DAV worden bekeken.
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Eyeonim
Eyeonim is een IT-dienstverlener en in 2016 opgericht door drie consultants die samen meer dan 
50 jaar ervaring hebben binnen hun vakgebied. Als organisatie willen we de uitdagingen van 
vandaag, maar vooral die van de toekomst bij onze klanten in kaart brengen en oplossen. 

Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het 
beheren en onderhouden van gebouwen, gebouw gebonden installaties, productiemiddelen en 
engineeringprojecten.

Situatie waarin de Data Analysis & Visualization-module van pas komt
○    Voor bedrijven of organisaties die een groot tekeningenarchief hebben en men geen idee  
      heeft wat de omvang en kwaliteit ervan is.
○    Voor bedrijven of organisaties die grote aantallen tekeningen op diverse (lokale) schijven 
      hebben staan. Al deze archieven kunnen op een centrale netwerkschijf verzameld worden in 
      een eigen mappenstructuur, waarna ze met de tool inzichtelijk worden gemaakt.

Voordelen
○    Wijzigingen in de databron worden automatisch herkend, gesynchroniseerd en meegenomen 
      in het overzicht.
○    In één oogopslag een duidelijk en helder overzicht van uw documentarchieven.
○    De applicatie is volledig web-based.


