NOTaS geeft u toegang
tot de voorhoede van
taal- en
spraaktechnologie
in Nederland

Stichting NOTaS is een ontmoetingsplaats voor grote en

Kijk op www.notas.nl voor oplossingen op het gebied van:

kleine spelers op het terrein van de Nederlandse taal- en

✔ Automatische tekstcorrectie en tekstvoorspelling

spraaktechnologie (TST), waaronder leveranciers, kennis-

✔ Schrijf- en redactiehulpmiddelen

instellingen en launching customers.

✔ Educatieve materialen in aangepaste leesvormen
✔ Automatische spraakherkenning en spraaksynthese

Hoort u er ook bij?
Bent u ook een speler op het gebied van taal- of spraaktechnologie? U bent van harte welkom op een van onze
netwerkbijeenkomsten. Ontmoet uw collega’s uit deze
groeiende en innovatieve sector.

✔Automatische transcriptie van gemeenteraadsvergaderingen en rechtszittingen
✔ Intelligente toegang tot jurisprudentie
✔ Spreekvaardigheidstraining in onderwijs en therapie
✔ Aangepaste lectuur voor mensen met een beperkte
leesvaardigheid
✔ Toegang tot digitaal cultureel erfgoed

Vraag een informatiepakket aan via info@notas.nl of kijk op

✔ Opiniemining en mood/sentiment-analyse

de website voor meer informatie over onze deelnemers en

✔ Analyse van berichten in online en social media

bijeenkomsten: www.notas.nl.

✔ Interfaces voor slechtzienden/slechthorenden
✔ Zoekmachines voor organisaties als de Tweede Kamer
NOTaS
Toernooiveld 100 | 6525 EC Nijmegen | Nederland
T: + 31 (0)24-3512108 | E: info@notas.nl
Bankgegevens (IBAN): NL16 RABO 01624.23.551
Kamer van Koophandelnummer: 18063466
BTW-nummer: 8102.39.334.B.01

NOTaS vertegenwoordigt
de kracht van
TST in Nederland

Directe toegang tot
TST-specialisten op
www.notas.nl

Taal- en spraaktechnologen in Nederland behoren tot de
wereldtop in onderzoek en applicatieontwikkeling. De resulterende toepassingen zijn behalve voor de Nederlandse taal
(met ca. 25 miljoen sprekers) heel vaak ook geschikt voor

Taal- en spraaktechnologie
voor alle terreinen van
het dagelijks leven

andere talen. Belangrijke TST-spelers komen samen onder
de paraplu van NOTaS.

Samen nog sterker in het realiseren
van innovatieve oplossingen
NOTaS werd in 2001 opgericht met als doel het stimuleren
en faciliteren van de contacten tussen onderzoekers,
ontwikkelaars en applicatiespecialisten op het gebied van
TST. Deelnemers wisselen data, kennis en ervaring uit om
deze groeiende sector in Nederland te ondersteunen en te
versterken.

Wilt u meer weten?
NOTaS speelt een belangrijke rol in de communicatie met
potentiële klanten door het eigen tijdschrift DIXIT. Thema’s
die in het recente verleden aan bod zijn gekomen zijn o.a.:
✔ TST in Apps
✔ TST en Big Data
✔ TST voor Cultureel Erfgoed
✔ TST voor de Overheid
✔ TST in de Zorg
U kunt deze en andere DIXIT’s gratis downloaden van
http://www.notas.nl.

Taal- en Spraaktechnologie is niet meer weg te denken uit
onze samenleving. De klanten en partners van NOTaSdeelnemers komen onder meer uit de volgende sectoren:
✔ Financiële instellingen
✔ Ministeries en rijksdiensten
✔ Gemeentes, provincies en waterschappen
✔ Zorgsector: ziekenhuizen, GGD’s etc
✔ Onderwijsinstellingen
✔ Woningcorporaties
✔ Musea, archieven en erfgoedinstellingen
✔ Normeringsorganisaties
✔ Politie en justitie
✔ Zakelijke dienstverlening en ICT
✔ Non-profitorganisaties
✔ Kennis- en onderzoeksinstellingen

