GEOGRAFISCHE INFORMATIESYSTEMEN
Notarisattestenloket
Het Notarisattestenloket van Cevi biedt u een eenvoudig systeem om de volledige workflow
van een notarisattest te automatiseren. Het opvolgen van deze aanvragen bezorgt de betrokken dienst immers heel wat werk en zorgt voor administratieve overhead.
Door de instroom van de aanvragen te centraliseren, te uniformiseren en bovendien de verwerking en afhandeling te automatiseren, wordt de dienst met behulp van dit loket ontlast.
Het Notarisattestenloket is een gebruiksvriendelijke webtoepassing waarin u het attest initieel
opmaakt via een GIS-link, de verwerking en afhandeling van de attesten opvolgt, de gegevens van de
notaris beheert en de facturatie regelt.
Volgende stappen worden met behulp van deze toepassing geautomatiseerd:
 Via een e-Loket® kan de notaris, vastgoedmakelaar of burger zelf zijn aanvraag registreren. Het
blijft ook mogelijk om de registratie door de betrokken dienst zelf te laten uitvoeren.
 Voor de initiële opmaak van het attest, wordt er gebruik gemaakt van het GIS-systeem in de
gemeente (LogisMap of ArcGISServer) waardoor de informatie over vergunningen-, plannenen eventuele andere registers automatisch wordt ingevuld.
 U kunt het attest op elk moment controleren of aanvullen.
 De beheerder heeft steeds een overzicht van de status van het attest.
 Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager.
 De attesten worden bijgehouden in een databank waardoor zowel de gemeente als de aanvrager een historiek van de aanvragen ter beschikking heeft.
 Via het boekhoudsysteem van de gemeente worden de attesten op regelmatige basis gefactureerd.
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Het Notarisattestenloket is volledig geïntegreerd met onze GIS toepassingen ArcGISServer en
LogisMap.
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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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