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Functionaliteit
De Mosaic Service Hub vormt de ruggengraat van alle Mosaic-modules en omvat de volgende 
funtionaliteit:

○  Webservice die taken uitvoert die vanuit een applicatie worden aangevraagd of aangestuurd.
○  Wachtrij waarin alle binnengekomen verzoeken geplaatst worden. De afhandeling vindt 
    plaats per verzoek (eventueel met prioritering).
○○  Uitgebreide logging van de uitgevoerde taken.
○  Managementportal waarin per geïnstalleerde module de basisinstellingen (en eventueel
    databasetabellen met brongegevens) kunnen worden beheerd.
○  Overzichtelijk dashboard dat naar wens van de gebruiker kan worden ingedeeld.

Voordelen
○  Acties worden op de achtergrond
    op de server uitgevoerd in plaats 
    van op het lokale werkstation.
○  De wachtrij voorkomt conflicten 
    tussen ontvangen verzoeken.
○○  Prioritering binnen de
    wachtrij voorkomt dat 
    gebruikers te lang moeten 
    wachten voordat een bepaalde 
    aanvraag wordt behandeld.

Steeds meer softwareproducten worden als cloud- of webbased oplossing/service aan gebruikers 
aangeboden. De voornaamste reden van deze ontwikkeling is de wens om de Costs of Ownership 
te verlagen. Het inrichten van de omgeving en het uitrollen van nieuwe functionaliteit kan dan 
namelijk allemaal centraal gebeuren. Gebruikers kunnen tevens veel flexibeler worden bediend 
omdat er geen afhankelijkheden meer zijn van het lokale werkstation.

De vierde industriële toont aan dat data steeds belangrijker wordt om processen optimaal te De vierde industriële toont aan dat data steeds belangrijker wordt om processen optimaal te 
kunnen aansturen en verbeteren. Het combineren van data uit verschillende bronnen is hierin een 
belangrijke schakel. Men kiest niet meer voor een enkel totaalsysteem, maar voor verschillende 
systemen die data uit verschillende bronnen kunnen halen. De Mosaic Service Hub kan op basis 
van gegevens uit verschillende systemen informatie genereren of acties uitvoeren.
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Eyeonim
Eyeonim is 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.

Praktijkvoorbeeld
Het aanmaken van een PDF-bestand voor een tekening d.m.v. de Mosaic Drawing Publisher:

Via een task manager komt een nieuwe request binnen voor het aanmaken van een PDF van een 
bepaalde tekening. De tekening wordt in de mappenstructuur opgezocht en geopend, zodat er 
een PDF van kan worden gemaakt. Nadat deze gegenereerd is, plaatst de module deze terug in 
de mappenstructuur, bij de bijbehorende tekenening.

Het gehele proces wordt gelogd en opgeslagen in een SQHet gehele proces wordt gelogd en opgeslagen in een SQL-database. Onze portal geeft 
vervolgens een helder en duidelijk overzicht van de taken die zijn uitgevoerd.

○  Volledige integratie met Meridian. Documenten en bijbehorende metadata kunnen    
    worden gewijzigd, aangemaakt, verplaatst, gekopieerd en verwijderd.
○  Aanvragen kunnen ook worden gedaan vanuit andere applicaties, zoals Ultimo of Planon.
○  Modulair platform:
   - Er kan eenvoudig nieuwe (maatwerk)functionaliteit worden toegevoegd.
   - Bestaande maatwerkextensies kunnen vrijwel altijd eenvoudig worden omgezet naar
          een Service Hu          een Service Hub-module.


