
Waarom Geolicht?
Lichtmasten staan in vele maten en soorten 
in grote aantallen langs de openbare weg. 
Middels Geolicht regelt u een zeer efficiënt 
beheer en een optimaal onderhoud van de 
openbare verlichting. Via makkelijk te    
genereren onderhoudsplannen, zowel op 
korte als op lange termijn, realiseert u 
aanzienlijke kostenbesparingen.  
  

Lichtmasten in de openbare ruimte

Grafisch overzicht van lichtmasten. Overzicht van algemeen 
tot specifiek.

Wat is Geolicht?
Geolicht is een geografisch informatie systeem 
ter ondersteuning van het  beheerproces met 
betrekking tot lichtmasten in de openbare ruimte.
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Benodigdheden:
* Computer
* Internet
* GPS-koppeling
* Abonnement

Voor wie is Geolicht?
Voor alle organisaties (lagere overheden etc.) 
die een optimaal beheer van de openbare 
verlichting nastreven.

Wanneer toe te passen? 
Voor handhaving van een optimale kwaliteit 
van de openbare verlichting binnen de 
beschikbare middelen.

Contact

  Wij bieden de mogelijkheid om u een demo te 
  geven. Voor meer informatie mail ons via  
  info@infowolk.nl of bel 020-4609111

  

Geolicht
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Online werken 
Dit betekent altijd tijd én plaats onafhankelijk werken. Vanuit iedere gewenste werkplek kunt u via het internet inloggen in 
Geolicht. Inloggen gebeurt middels eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Werken op de interactieve kaart
Het raadplegen en beheren van de lichtmasten verloopt volledig via het internet. Dit d.m.v. de interactieve kaart van uw 
gebied waarop alle lichtmasten met bijhorende informatie te zien zijn. De kaart is uw gids. Middels een adreszoeker schakelt 
u direct naar de juiste locatie op de kaart en kunt u eenvoudig de onderliggende gegevens van de lichtmast muteren en 
plannen genereren.

De exacte lichtmastenlocatie met GPS
Met behulp van de tablet PC en geïntegreerde GPS-module weet de monteur of controleur exact bij welke mast hij zich 
bevindt en kan direct in de computer de juiste onderhoudsgegevens invoeren of aanpassen. Alle informatie is middels     
draadloos internet overal beschikbaar. De monteur of controleur hoeft daarom niet per se naar kantoor.

Documentenbeheer
U kunt alle noodzakelijke gegevens van een lichtmast ordenen op de kaart, zoals de status, exacte locatie, afmetingen, 
leeftijd, onderhoud, kosten en relevante gebeurtenissen. Ook kunt u alle vormen van documenten opslaan, zoals foto’s en 
onderhoudsinstructies, afkomstig uit zowel interne als externe bronnen. 

Toegangsbeveiliging
Iedereen met internetaansluiting kan met instemming van de beheerder, de gegevens raadplegen of muteren. Van 
managers, medewerkers en desgewenst betrokkenen buiten de organisatie. Het is aan de beheerder tot op welk niveau de 
gegevens voor derden te raadplegen zijn. Dit wordt geregeld middels autorisatierollen op basis van inloggegevens.
 
Interactief werken
Het vastleggen van gegevens gebeurt online en daarmee wordt er direct gecommuniceerd met andere geautoriseerde 
betrokkenen, zowel binnen als indien gewenst, buiten de organisatie. De aannemer kan bijvoorbeeld voortaan zelf de          
uitgevoerde werkzaamheden direct online registreren.

Managementinformatie
Met één druk op de knop heeft u actueel overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden, de openstaande storingen én de begroting. Deze 
begroting geeft direct inzicht in het doorrekenen van de OVL 
(openbare verlichting)- kengetallen, de jaarlijkse energiekosten- en 
besparingen en mogelijke vervangingsscenario’s. Kortom; Geolicht is 
ideaal voor het analyseren en optimaliseren van uw openbare verlichting-
areaal.

Geen automatiseringszorgen! 
Geolicht wordt u als internetdienst aangeboden waardoor gebruikers 
worden ontzorgt van installatie- en onderhoudsperikelen. De software 
hoeft bijvoorbeeld niet meer op elke werkplek geïnstalleerd te 
worden. Dit wordt (op afstand) verzorgd door Infowolk. Daarenboven 
profiteert uw werkomgeving van continue automatische updates, 
onderhoud en de helpdesk. 

De kosten naar gebruik
De kosten van Geolicht berekenen we op basis van gebruik. U betaalt nooit 
meer dan het werkelijke gebruik. Omdat u tekent voor een online platform,
zijn er geen verborgen kosten voor eventuele software updates.

Tijd en plaats onafhankelijk werken

Weinig opleiding vereist: u kunt er direct  
mee aan de slag!

Interactieve kaarten: alle informatie 
op de kaart aanwezig

Automatische updates zijn          
gegarandeerd én kosteloos: u heeft 
hier geen omkijken naar 

Workflow; goede bewaking van het 
lichtmastenbestand

Toegangsbeveiliging middels         
autorisatierollen

Gemak in communicatie tussen alle 
betrokkenen

Veel tijdwinst en kostenbesparingen  
t.o.v. traditionele werkmethoden

Interactief werken; een              
wisselwerking zonder tijdverlies 

Snelle & exacte oriëntatie tijdens 
registratie en inspectie


