
The Big Refresh – Artificiële intelligentie, ook 

voor uw kmo? 

15u30 – 16u45 

 

Klaar voor ‘The Big Refresh’? Op dinsdag 19 september bieden we een dag 

vol actuashots en infosessies rond verschillende thema’s. Zoals deze 

sessie rond artificiële intelligentie. 

Prescriptive Analytics, Machine Learning, Artificiële Intelligentie en data analyse: wat is het en 
hoe kan het waarde creëren voor uw onderneming? 

Innoveren met data en software kan op veel verschillende manieren: door het integreren van 
slimme algoritmes in een product tot het (semi-)automatiseren van beslissingen en de aansturing 
van productiebedrijven. 

In deze sessie presenteren we 5 concrete voorbeelden gerealiseerd bij Vlaamse KMO's en één 
bij een Nederlandse MKB, met toegevoegde waarde voor een breed spectrum van toepassingen 
en gebruiksdomeinen. 

Ten slotte leert u ook welke aspecten van belang zijn om software en data projecten tot een goed 
einde te brengen. 

Programma 

• Korte introductie over machine learning, prescriptive analytics en artificiële intelligentie 

• Use case 1: Predictief model voor elektriciteitsprijzen en op basis daarvan WKK 
optimalisatie 

• Use case 2: Slimme prijszetting voor de verkoop van tweedehandswagens op een online 
veilingplatform, 

• Use case 3: Beslissingsondersteunende software voor het bepalen van de optimale 
productieplanning en aankooporders voor een producent van stalen profielen 

• Use case 4: Een nieuw product: een robot voor de automatische inspectie van rioolputten 

• Use case 5: Retrofit van automatische inspectie en sorteren van uien in een 
uienschilmachine 

• Use case 6: een online betalingsapp slim en veilig maken door middel van machine 
learning 

• Twaalf aanbevelingen om een software en/of data analyse project te laten slagen 

• Q&A 



Spreker 

Jan Verhasselt, Managing director Yazzoom, is industrieel ingenieur automatisering, burgerlijk 
elektrotechnisch ingenieur richting natuurkunde en doctor in de toegepaste wetenschappen, 
gespecialiseerd in automatische spraakherkenning. 

Na enkele jaren onderzoek en software engineering geleid te hebben voor grote ondernemingen 
heeft hij 6 jaar geleden Yazzoom opgericht. 

Yazzoom focust op geavanceerde procescontrole en (big) data analytics en is voorloper in het 
realiseren van praktische Industrie 4.0 en prescriptive analytics toepassingen.  

Informatie en inschrijvingen 

Deze sessie maakt deel uit van ons event 'The Big Refresh' samen met 8 andere 
updates. Inschrijven kan via onze overzichtspagina waar u het volledige aanbod van The 
Big Refresh terug vindt. 
 
Opgelet, deze sessie kan niet gelijktijdig gevolgd worden met de update '(Langdurige) 
arbeidsongeschiktheid binnen uw onderneming: wat te doen?'. 
 
Inschrijven vóór 15 september. Nog vragen? Stuur een mailtje naar team netwerking. 

 

http://www.yazzoom.com/homenl.html
http://www.voka.be/oost-vlaanderen/bigrefresh
mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh:%20Digital%20Detox%20(website)mailto:netwerking.gent@voka.be?subject=The%20Big%20Refresh%20(website)

