Beheer eenvoudig gemaakt
Beheer van objecten in de openbare buitenruimte hoeft niet complex te zijn. Met iASSET
regel je het beheer van kunstwerken, gebouwen, verharding, groen etc. gemakkelijk vanuit
een centraal systeem. Geen tijdrovende of lastige combinaties van systemen en databases,
maar steeds een integraal beeld van alle objecten, inclusief locatie, beschrijving, kwaliteit,
onderhoudsplanning en -kosten. Dit alles zonder complexe koppelingen of ingewikkelde
Excel-overzichten. Kortom, beheer eenvoudig gemaakt.
Alles in één
iASSET biedt beheerders alle beheerfunctionaliteit in één gebruikersvriendelijk systeem.
Gewoon in de cloud. Alle relevante gegevens – ligging, afmetingen, classificatie – staan
overzichtelijk op kaart of foto. Inzoomen is een kwestie van een muisklik. Ook extra
informatie over onderhoud of inspecties zijn direct beschikbaar; per object, thema of gebied.
Vanzelfsprekend alles conform de geldende normen en standaarden (CROW, NEN2767, VTA,
NEN 3140 etc.) Bovendien sluit iASSET naadloos aan op de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT).
Grip op informatie
Naast directe toegang tot de objectgegevens biedt iASSET uitgebreide rapportage-opties. In
een handomdraai maak je meerjarenoverzichten, inspectierapporten of begrotingen. Elke
keer weer precies afgestemd op je vraag. Via Excel, PDF of HTML zijn deze rapporten ook
eenvoudig te delen. Zo houden beheerders en bestuurders eenvoudig grip op alle informatie
over de kwaliteit en kosten van objecten in de openbare ruimte, nu en in de nabije
toekomst.
In de cloud
iASSET is een cloud-applicatie. Via een webbrowser heb je direct toegang tot alle data en
functionaliteit. In de cloud werk je altijd met de meest actuele versie, zonder gedoe met
installaties of software updates. Je logt in en gaat direct aan de slag. Op kantoor, met een
tablet of smartphone of via de speciale iOS, Android en Windows Phone app. Je hebt altijd
toegang en kunt snel informatie of inspectierapporten inzien en toevoegen. Bij vragen staat
de helpdesk natuurlijk altijd voor je klaar.

iASSET heeft een grafische koppeling waarbij vanuit de kaart of vanuit de overzichtslijst een object gezocht kan worden.

Direct aan de slag
iASSET staat voor maximaal gebruiksgemak. ICT- of databasekennis is niet vereist. Nieuwe
gebruikers profiteren meteen van de complete functionaliteit. Je logt in en het systeem
spreekt voor zich. Afhankelijk van specifieke gebruikersrechten roep je met een paar
muisklikken objectdata op. Ook inzoomen en een overzichtskaart of rapportage maken, is
geen enkel probleem. En dat blijft ook zo. Gebruikers zijn namelijk steeds betrokken bij
aanpassingen of de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit.
Door specialisten
iASSET ondersteunt alle objectthema’s binnen de openbare buitenruimte; van verhardingen
en gebouwen tot groen en verlichting. Specialisten op deze vakgebieden hebben hun kennis
gebundeld. Daarom sluiten alle thema’s van iASSET aan bij de nieuwste ontwikkelingen en
gangbare normen, standaarden en methodieken. Thema’s zijn integraal of modulair
inzetbaar zodat je altijd verzekerd bent van een integraal beheersysteem op maat.
Profiteer ook van iASSET!
Kijk voor meer informatie op www.iasset.nl of neem contact met Fred Westenberg/Robbert
Bloksma via 0341-760799 of info@iasset.nl.
De voordelen van iASSET op een rij:

 Alle objecten in één overzicht
 Complete informatie op alle niveaus
 Snel inzicht en rapporteren
 Eenvoudige navigatie
 Voldoet aan alle standaarden en is BGT-proof
 100% cloud
 Ontwikkeld door specialisten
 Snelle implementatie
 Automatische updates
 Lage kosten

