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Schouw
De nieuwe manier van schouwen

PROCESSPRO SCHOUW

SCHOUWPROCES

Schouwen is een terugkerend periodiek

In het veld:

proces en is vaak tijdrovend en kostbaar.

Elektronisch schouwen en her-schouwen met

Naast de hoeveelheid brieven die worden

een mobiele schouwApp die in verbinding

geproduceerd is ook de inzet van veel

staat met uw kantoorapplicatie.

mankracht nodig om uw schouwprocessen
nauwkeurig en volledig uit te kunnen voeren.

Op kantoor:
Verwerken van schouwgegevens in de

ProcessPro schouw is de innovatieve en

kantoorapplicatie voor zaakgerichte

complete oplossing voor het elektronisch

procesafhandeling. Automatische generatie

schouwen en her- schouwen van uw

van brieven en zaken met kaart van de

infrastructuur. De oplossing bestaat uit een

overtreding en bijbehorende foto’s.

moderne schouwApp gekoppeld aan de
ProcessPro back-office applicatie.
Dit zorgt voor optimalisatie van uw
werkproces. Betere kwaliteit van
gegevensverwerking. Sneller inzicht in
status van locaties, waterlopen en objecten
met als gevolg een significante
kostenreductie.

www.centerone.nl

Resultaat:
• Een kostenefficiënt schouwproces;
• Verkorting van de processen;
• Opbouw van historische informatie van
locaties en subjecten;
• Beter inzicht in operationele status en inzet
van resources;
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VOORDELEN
•

Geschikt voor alle schouwprocessen;

•

Zelf inrichten en beheren van processen;

•

Automatisch inlezen van waterlopen,
kadastrale percelen en gebiedsindelingen;

•
•

VOORDELEN
Web oplossing (Cloud of In-house);
•
••

On- en Offline werken met automatische
synchronisatie;
Gebruik van open layers, complete integratie

Controle en verwerking van administratieve en

met bestaande geo- toepassingen;

geografische data op locatie (online en offline);

Te koppelen aan bestaande App’s en mobiele

ProcessPro schouw zorgt voor automatische:

toepassingen;

Opslag van foto’s bij de locatie

•

Synchronisatie schouwApp met

Beter inzicht in handhaving en prioritering van
processen;

back-office

•

Snelle implementatie en eenvoudig in gebruik;

Automatische genereren van zaken

•

Automatische bepaling van

en brieven met geconstateerde

onderhoudsplichtigen door gebruik van

overtredingen

koppeling met basisadministraties;

•

Integratie met uw bestaande toepassingen;

Elektronische verzending van brieven door

•

Sneller inzicht in historische informatie per

koppeling met Postex;

locatie;

Rapportages met dashboards en

Verkorting van de doorlooptijd van het proces;
Automatische planning voor schouw, herschouw en controle bestuursdwang;

exportmogelijkheden
Geschikt voor schouwen met schouwApp,
drones en helikopter
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