GEOGRAFISCHE INFORMATIESYSTEMEN
Geoloketservice
Een van de doelstellingen van het e-governmentproject is de relatie tussen de overheid en de burger te verbeteren. Een geoloket kan daarbij een extra hulpmiddel zijn.

Wat is een geoloket?
In een geoloket wordt informatie in de vorm van een kaart getoond op een webpagina.
Dat is een heel intuïtieve manier van gegevens presenteren en bevragen. Een kaartje zegt
tenslotte meer dan 1 000 woorden.
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Doel
Waarvoor kunnen geoloketten bijvoorbeeld dienen?
RUP’s (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) openbaar maken
Gewestplannen publiceren
Een overzicht geven van toeristische attracties
Wegwerkzaamheden aanduiden
Gemeentelijke voorzieningen weergeven
Begraafplaatsen
Maar om zo een geoloket te publiceren, hebt u bijzondere hardware en software nodig.
Cevi laat u hiervoor zijn hard- en software gebruiken via de Geoloketservice, onze “in the
cloud” hostingdienst.
Die toepassing biedt u de mogelijkheid om lokaal in uw bestuur een geoloket samen te
stellen. Kaarten samenstellen of wijzigen, functionaliteit vastleggen: dat gebeurt allemaal
lokaal op een pc in uw bestuur. Alleen het effectief publiceren op internet vindt plaats op
een server van Cevi.
Uiteraard is het ook mogelijk een geoloket te beveiligen zodat het maar toegankelijk is
voor een bepaalde doelgroep. Bijvoorbeeld de ambtenaren in uw bestuur of een specifieke
beroepsgroep.
Om een geoloket te raadplegen, is echter alleen een webbrowser noodzakelijk. “Dure”
software of mogelijk onveilige plugins zijn bij deze toepassing niet nodig.
Onze toepassing is geoptimaliseerd voor het kaartmateriaal dat in Vlaanderen en België
beschikbaar is en de normen die hier worden gehanteerd.

Voordelen
U moet geen dure hard- en software aankopen
U kunt uw geoloket volledig binnen uw bestuur opvragen
Uw geoloket wordt gepubliceerd op de server van Cevi
Het werkt heel gebruiksvriendelijk

Contacteer ons voor een demonstratie of een afspraak.
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 40 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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