Belastingen
GAS.Mobiel
De Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) maken het de Vlaamse steden en gemeenten
mogelijk om op te treden tegen verschillende vormen van overlast. Cevi biedt u een toepassing
om uw GAS-dossiers te beheren en de sanctionerend ambtenaar en zijn medewerkers optimaal te
ondersteunen in hun taak.
Daarnaast is GAS.Mobiel als app beschikbaar als uitbreiding om vaststellingen op straat te registreren via een mobiel toestel.

GAS.Mobiel gebruiken
De app werkt met dezelfde parameters, overtredingen, vaststellers uit uw GAS-database. Bij installatie worden de nodige werkgegevens in de app opgeladen en daarna dagelijks automatisch gesynchroniseerd. Bij het opstarten en aanmelden gebeurt er een identificatie van het toestel en worden
de toegangsrechten van de gebruiker geverifieerd.

Vaststellingen registreren
Cevi biedt als mobiel toestel standaard een Motorola TC55 aan en garandeert dat het toestel getest
is met de ontwikkelde software. De Motorola TC55 is een zakelijke smartphone en mobiele computer ineen, die gebruik maakt van het Android besturingssysteem. Dit robuuste toestel kan tegen
een stootje en is dus uitermate geschikt voor gebruik in weer en wind.
Het toestel beschikt over een camera, waarmee u een foto kunt maken van de feiten.
Om bij een mobiele vaststelling een ticket te kunnen afdrukken, bieden we u een mobiele Bluetoothprinter aan.
De app werkt via wizards en leidt de vaststeller door een gebruiksvriendelijk stappenplan om de
vaststelling vlot te registreren. De minimaal noodzakelijke gegevens worden ingegeven en controles
voorkomen onjuiste of onvolledige registraties.
Het mobiele toestel bevat een barcodelezer waardoor het mogelijk is om de barcode achteraan de
elektronische identiteitskaart te scannen (bevat het Rijksregisternummer).

Mobiele registraties doorsturen naar de backoffice
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Wanneer u verbonden bent via WiFi of GPRS, stuurt de app de geregistreerde gegevens door naar
de backoffice (de GAS-toepassing GAS.NET). Is er geen verbinding beschikbaar, dan kunt u de gegevens bij aankomst op de werkpost via WiFi doorsturen.

Mobiele registraties verwerken in backoffice
Wanneer u GAS.NET opstart, krijgt u een overzicht van de vaststellingen die mobiel geregistreerd
en doorgestuurd werden. De actuele gegevens van de overtreder worden opgehaald uit het bevolkingsbestand/DIV en gevalideerd. Dan wordt de mobiele vaststelling definitief opgenomen in de
database van GAS.NET en wordt het GAS-dossier aangemaakt voor verdere opvolging.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
U kunt de toepassing gebruiken in één bestuur, maar ze is ook bijzonder geschikt om te gebruiken
bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
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De uitbreiding van onze GAS-toepassing GAS.NET met de app GAS.Mobiel biedt u
een efficiënte en werkbesparende totaaloplossing om zowel vaststellingen op het
terrein te registreren als om uw GAS-dossiers te beheren en op te volgen.

015 45 48 89
info@logins.be

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.

http://www.logins.be

Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 45 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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