GeoVisia Office
optimaal beheer
Creëren, beheren en analyseren. Drie methoden om
de openbare ruimte in kaart te brengen en te houden.
De buitenruimte die u beheert! Actuele gegevens zorgen
voor inzicht in de status van onze buitenruimte en dit
inzicht vormt op zijn beurt weer de basis voor een
efficiënt beheerproces.

De kracht van GeoVisia schuilt in de unieke koppeling tussen
de kaart en de achterliggende data. Bijna alle digitale kaartformaten zijn in de applicatie te gebruiken, zoals AutoCAD,
MicroStation, ArcGIS, MapInfo en Oracle Spatial.
Daarnaast kan GeoVisia Office worden ingezet voor
uitgebreide monitoring en analyse van ingevoerde data.
Op eenvoudige wijze kunnen (thema)rapportages en kaarten
worden geprint, bijvoorbeeld voor (externe) uitvoerders.

Sleutel tot inzicht
GeoVisia is de sleutel tot het benodigde inzicht.
De gebruiksvriendelijke software biedt u de mogelijkheid
om alle elementen in de buitenruimte in kaart te brengen
(inventarisatie) en per element de relevante gegevens vast
te leggen (inspectie). Deze gegevens kunt u direct gebruiken
voor uw beheer (analyse).

Expertisebundeling

GeoVisia kent geen modulaire opbouw, zodat u in één keer
alle functionaliteiten in huis hebt. We onderscheiden drie
suites: Field, Office en Online, die zowel afzonderlijk als in
combinatie met elkaar te gebruiken zijn.

GeoVisia is de meest gebruikte inspectie- en inventarisatiesoftware in de gemeentelijke markt. De software wordt niet
alleen gebruikt door (semi-)overheidsinstellingen, maar ook
door veel adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers.
Dit heeft geleid tot een expertisebundeling waar alle
gebruikers de vruchten van plukken.
Met GeoVisia haalt u een compleet, praktijkgericht en
gebruiksvriendelijk pakket in huis dat u in staat stelt uw
buitenruimte integraal in kaart te brengen én te houden,
zowel in het veld als op kantoor.

Optimale projectinrichting

Flexibel

Met GeoVisia Office kunt u zelf uw projecten samenstellen
en beheren. Om de relevante gegevens (opnamekenmerken)
te kunnen vastleggen, ontwerpt u zelf een digitaal formulier
(het zogenaamde paspoort) of maakt u gebruik van
bestaande sjablonen (al dan niet conform CROW).

GeoVisia is een flexibel pakket dat geheel kan worden
toegespitst op uw specifieke beheerwensen. Op eenvoudige
wijze zijn de gegevens uit te wisselen met andere systemen.
U bepaalt zelf voor welke doeleinden u de software wilt
inzetten.

U legt daarbij onder meer vast welke velden verplicht moeten
worden ingevuld, welke validaties worden gehanteerd en
welke functies in het veld mogen worden gebruikt.

Interesse?
Neemt u dan contact met ons op. Wij verzorgen
graag een geheel vrijblijvende demonstratie voor u.

DataQuint
Postbus 177
2900 AD Capelle a/d IJssel

T (010) 264 18 88
E info@dataquint.nl
I www.dataquint.nl

