
Waarom Gemeubilair?
Geomeubilair is via het internet te benaderen 
dus vanaf elke locatie te gebruiken. De 
aanpassingen worden direct bij de bron 
gemaakt en zijn direct voor iedereen in te 
zien, zowel op kantoor als in het veld. Via de 
koppeling van coördinaten aan het openbare 
meubilair, weet iedereen de exacte locatie 
van elk object. Het inspecteren van het     
meubilair op gebreken kan dus vlot verlopen 
zodat onderhoudsplannen, zowel op korte als 
op lange termijn, makkelijk gegenereerd 
kunnen worden. De kostenbesparingen zijn 
hierdoor aanzienlijk.

  

Grafisch overzicht van het straatmeubilair. Overzicht van 
algemeen tot specifiek.

Wat is Geomeubilair?
Geomeubilair is een Geografisch 
Informatie Systeem (GIS) voor het 
raadplegen, beheren en monitoren van het 
meubilair in de openbare ruimte.
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Benodigdheden:
* Computer
* Internet
* GPS-koppeling
* Abonnement

Voor wie is Geomeubilair bedoeld?
Voor alle  overheden die een optimaal beheer 
van het straatmeubilair nastreven.

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

Geomeubilair

Contact

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

  



Duivendrechtsekade 62 | 1096 AH Amsterdam | 020-4609111 | www.infowolk.nl

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

Werken op de interactieve kaart
Het raadplegen en beheren van al het straatmeubilair verloopt dus volledig via internet. Dit d.m.v. uw interactieve             
basiskaarten waarop alle informatie over het meubilair geprojecteerd zijn zoals documenten, foto’s, kaarten enz.

Oriëntatie tijdens registratie en controlewerken 
Met behulp van de tablet PC en geïntegreerde GPS-module ziet de uitvoerder waar hij zich bevindt t.o.v. het straatobject voor 
raadpleeg of invoer doeleinden. Zodoende kan de uitvoerder de exacte locatie van het straatobject op de interactieve kaart 
projecteren. Alle overige gegevens kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan deze locatie. De uitvoerder kan ook heel 
makkelijk controleren, na renovatiewerkzaamheden of eventueel vandalisme,  of de objecten er nog staan of teruggeplaatst 
zijn.

Ondersteuning aan het gehele beheerproces
Geomeubilair biedt aan het gehele beheerproces ondersteuning waaronder besluitvorming, planning, registratie, onderhoud, 
vervanging en verwijdering van objecten. 

Documentenbeheer
Het documentbeheer is volledig geïntegreerd zodat alle relevante documenten rechtstreeks zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld 
maatregelen en verkeersborden. Dit kan op ieder gewenst moment op ieder gewenste locatie worden opgevraagd. 

Rapportages
Diverse overzichten kunnen te allen tijde worden geproduceerd, denk hierbij aan voorraden, meerjarenplanningen,          
straatobjecten, de kosten of de uitgevoerde opdrachten – anders die nog uitgevoerd moeten worden.

Toegangsbeveiliging
Middels autorisatierollen heeft iedere werknemer toegang tot hetgeen 
binnen zijn of haar werkgebied valt. Voorbeeld van autorisatierollen zijn: 
manager, projectleider, kantoormedewerker, uitvoerder, desgewenst een 
externe partij.

Interactief werken 
Het vastleggen van gegevens door bijvoorbeeld de veldwerker gebeurt 
online en daarmee communiceert de veldwerker direct met andere 
betrokkenen, zoals de collega of projectleider. Deze zien namelijk 
vanaf de eigen werkplek op kantoor direct de ingevoerde gegevens.  
Er is met Geomeubilair geen tijdverlies in overdracht van informatie. 
Er wordt enkel tijd gewonnen.

Geen automatiseringszorgen!
Geomeubilair 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 Geomeubilair berekenen we op basis van gebruik. 
U betaalt dus nooit meer dan het werkelijke gebruik. Omdat u tekent 
voor een online platform, zijn er geen verborgen kosten.

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 
straatmeubilair

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


