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Digitale Meetkalender
Digitale planning voor bemonstering en analysepakketten

DIGITALE MEETKALENDER
Met de Digitale Meetkalender kunnen heffingsplichtige bedrijven de planning voor de
bemonstering eenvoudig digitaal melden aan het
waterschap. Hiermee kunnen de jaarplanningen
van de bemonsteringen en de analysepakketten
eenvoudig, snel en betrouwbaar digitaal worden
ingediend.
Met de Digitale Meetkalender kunnen administratieve lasten teruggedrongen worden, zowel
van het waterschap als van de bedrijven. Geen
papieren planningen meer, maar alle planningen
digitaal beschikbaar en direct bruikbaar in de
back-office.
Het proces
Het waterschap meldt aan het bedrijf het minimaal
aantal gewenste meetdagen en analyses per jaar,
het bedrijf dient hiermee rekeninghoudend een

Verminder uw administratieve lasten en
verbeter uw dienstverlening!

FUNCTIONALITEIT
Toetsing van de planning en de gemeten stoffen,
rappellering op binnenkomst en compleetheid via
een automatisch aangemaakte rappelleerbrief;
Samenstellen van diverse analysepakketten;
Labellen van uitgevallen en afgekeurde meetdagen;
Genereren van totaaloverzichten van alle uitgevallen
meetdagen en planningsoverzichten;
Inzien status aanvraag voor bedrijven.

FACTS
Snel te implementeren;
In samenwerking met waterschappen ontwikkeld;
Koppeling mogelijk met uw analyse applicaties;
Verificatie met behulp van eHerkenning;
Cloud oplossing, dus geen hard- en sofware
investering nodig!

concept meetkalender in. Het waterschap
beoordeelt vervolgens deze wijzigingen en maakt
de planning na goedkeuring definitief.
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WERKWIJZE

Door op een datum te klikken kunnen bedrijven

Bedrijven kunnen inloggen op de Meetkalender met
behulp van eHerkenning. Zo komen zij in een
beveiligde omgeving waar de meetpunten van het
bedrijf staan die door het waterschap zijn klaargezet.

eenvoudig een voorstel indienen voor een nieuwe
meting. Hierbij kunnen het tijdstip, typen analysepakketten, eventuele clustering van meetdagen en
ook commentaren worden ingevuld. Als het bedrijf
de meting afrond staat deze op status concept en
zal het Waterschap deze beoordelen.

Als er nog geen kalender is aangemaakt kan het
gemachtigde bedrijf een nieuwe kalender aanmaken.
Hier kan bijvoorbeeld het betreffende jaar gekozen
worden.

Loonbedrijf Jan R

Nadat een kalender aangemaakt is, wordt deze
geopend. Hier is zichtbaar op welke dagen metingen
uitgevoerd kunnen worden en kunnen nieuwe metingen aangemaakt worden.

Nadat de meting is ingevuld kan deze informatie
bekeken worden door in de kalender op de
betreffende datum te klikken.

Geïnteresseerd?
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