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EXECUTIVE SUMMARY
Kunstmatige intelligentie (AI) behoort niet langer alleen tot de reikwijdte van romanschrijvers, wetenschappers, universiteiten of bedrijven met
bijna onbegrensde bronnen, maar is een praktisch fenomeen dat vandaag de dag bewezen, tastbare voordelen en commerciële waarde levert.
De verweven trend tussen slimme ingeschakelde apparaten en verbonden 'dingen' heeft een onvoorstelbare hoeveelheid gegevens met zich
meegebracht. Gegevens die te omvangrijk zijn voor menselijke analyse, maar die rijke en vaak levens veranderende informatie bevatten - die
aanleiding geven tot de uitdaging van de 21e eeuw om variaties, inzichten, trends en afwijkingen in zogenaamde ‘data lakes’ te zoeken.
De AI-technologie van PowerBrain.Shop® helpt organisaties creatiever te zijn, nieuwe innovaties te stimuleren en zich te richten op het
toevoegen van waarde voor belanghebbenden en de samenleving. We versnellen de implementatie en de inzet van AI - eenvoudig en overal met onze One-Stop-Shop voor AI - The PowerBrain.Shop®. Het is 's werelds eerste ‘boerderij en scholingssysteem’voor AI PowerBrains™.
Door intensieve betrokkenheid bij de klanten en door peer review van de technologie heeft ons team van AI-ontwikkelaars op wereldklasse,
met meer dan 150 jaar gecombineerde ervaring, een reeks B2B AI-tools en AI PowerBrains™ ontwikkeld voor verschillende AItoepassingsscenario's.
Gebruikmakend van AI-softwareontwerpen op basis van best practices uit de branche, Blockchain-technologie, Machine Learning en
voorafgaande AI-kennis, is onze AI PowerBrains™ -architectuur ongeëvenaard qua beveiliging, schaalbaarheid, draagbaarheid en flexibiliteit. AI
PowerBrains™ zijn ontworpen om op alle platforms te werken en te integreren met de nieuwste ‘AI-deeptechnologie’, zoals Quantum en Cloud
Computing, waardoor de prestaties en mogelijkheden worden gemaximaliseerd en de implementatietijd en de totale time-to-market wordt
geminimaliseerd.
Naast het drastisch verminderen van de ontwikkelingskosten van AI, tijd en de behoefte aan AI-expertise, leveren wij:
► de zorg voor alle technisch complexe AI-implementatiedetails waardoor klanten zich kunnen concentreren op hun corebusiness
► een drastische vermindering van de ‘time-to-market’ voor nieuwe AI-toepassingen en nieuwkomers op de markt
► een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van AI door gebruik te maken van intelligente herschikking door het beste van AI PowerBrains™
► vrijheid voor de implementatiekeuze door te werken als een (optionele) proxy om cloudservice verkoop van AI-operators te voorkomen
► de mogelijkheid om anoniem en veilig gebruik van cloudservices met AI PowerBrains™
► een vereenvoudiging van de inzet van AI PowerBrains™ in geïntegreerde systemen, servers, cloudstacks en cloudservice providers
► het intelligent monitoren en organiseren van digitale tweelingen
Door off-the-shelf, sterk configureerbare en trainbare AI PowerBrains ™ en AI-tools te ontwikkelen, is onze ambitie om AI beschikbaar te maken
voor het brede spectrum van organisaties die de voordelen van AI, machine learning en automatisering willen verkennen. Op deze manier
creëert ons bedrijf Token Holder Value en op lange termijn terugkerende inkomstenstromen in deze ‘multi-miljard-dollar AI-marktplaats’.
We zijn nu klaar om de seed-financiering te verhogen via onze ICO Token Sale om de ontwikkeling van onze AI-technologie en -platform te
voltooien en ons op Token gebaseerde commerciële aanbod verder te ontwikkelen en hen naar de wereldwijde marktplaatsen te drijven.
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