BGT, hoe start ik ermee?

De transitie van oud naar nieuw
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
komt met rasse schreden dichterbij. Op 1 januari 2016
moeten gemeenten en alle overige bronhouders
hun geografische data gereed hebben voor de BGT.
In de praktijk betekent dit dat gemeenten de
gegevens van hun huidige GBK moeten gaan
omzetten naar het formaat van de BGT. Dat is een
heel gepuzzel, omdat die geografische gegevens
momenteel vaak worden beheerd binnen verschillende afdelingen en in verschillende systemen met
verschillende bestandsformaten. Veel gemeenten
zijn dan ook nog zoekende: Hoe maken we die
transitie? Hoeveel gaat ons dat kosten? Welk beheersysteem is het beste om onze BGT-gegevens
ook na de transitie up to date te houden?
Heeft uw gemeente al een plan?

BGT-koploper werkt ermee!
Crotec is een flexibele dienstverlener in geo-informatiebeheer. Wij zijn er klaar voor om de transfer
van uw GBK naar de BGT zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Crotec’s C-SAM beheer BGT oplossing is
in de praktijk ontwikkeld en getest: een oplossing
die rust en zekerheid biedt.

De telefoonbranche ondergaat
bijna continu een transitie!

Met onze oplossing komt uw data vlekkeloos in
de BGT beschikbaar. Want dit is de realiteit: het
landelijke Samenwerkingsverband SVB-BGT gebruikt
de Crotec software om BGT-data van aanleverende
partijen te controleren.

Een kopgroep van gemeenten (Spijkenisse, Bernisse,
Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis) binnen dit
SVB-BGT heeft mede door onze oplossing de transitie
al met succes ingezet. Hun geo-data is inmiddels
correct opgebouwd, kant en klaar voor de Geonovum IMGEO validatie en de Kadastrale acceptatieserver, de verplichte validatietesten voor de BGT.

BGT? Aan de slag ermee!
Twijfelt u nog over de aanpak? Crotec’s filosofie is
pragmatisch: ga aan de slag met onze oplossing.
Door het zorgvuldig geteste stappenplan te volgen
krijgt u gaandeweg greep op de materie. Terwijl de
software uw data daadwerkelijk BGT-proof maakt,
groeit ondertussen uw visie op het toekomstige
beheer van de data. Zo krijgt u concreet zicht op
de noodzakelijke aanpassingen in uw registratieen beheerprocessen. Dat maakt tegelijkertijd de
keuze voor de juiste beheersoftware weer een
stuk gemakkelijker. Crotec’s oplossing is dus niet
alleen een prima ondersteuning in de transfer van
uw geo-data; het is tegelijkertijd een learning tool
voor uw beheerorganisatie.

BGT: ga met Crotec in zee!
U kunt de oplossing van Crotec kopen of huren:
per maand of per jaar. Crotec kan u ook ondersteuning bieden bij de aanpak en uitvoering.
U kunt het hele traject zelfs aan ons uitbesteden.
Onze adviseurs staan voor u klaar!
Wilt u meer weten? Bel of mail ons gerust!

In gebruik bij SVB-BGT
Geschikt voor het volledige
transitieproces
Transparante integratie van
bestaande data
Automatische objectvorming
Controle op kwaliteit en
volledigheid
Aansluiting met beheersystemen openbare ruimte
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