C-SAM proces

Totaaloplossing
procesmanagement
(basis)registraties
Ondersteunt
samenwerking SVB
Management van tijd
en financiën

Flexibel sturen op
BGT-verplichtingen
Helpt BGT-processen opbouwen en beheren
De transitie naar BGT zal bronhouders de komende
jaren intensief bezig houden. Ook daarna zal het
actualiseren en verbeteren van geo-registraties vast
onderdeel van hun takenpakket blijven. Met C-SAM
proces heeft u een integraal instrument in handen om
de noodzakelijke processen in uw organisatie vorm te
geven en te managen. De applicatie is geschikt voor het
aansturen van de back-, mid- en frontoffice-processen.
C-SAM proces biedt u grip op deze processen, zodat u
en uw collega-bronhouders efficiënt en tijdig aan de
wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Faciliteert samenwerking
C-SAM proces faciliteert de communicatie met het
samenwerkingsverband (SVB) en indirect ook met de
Landelijke voorziening. Het biedt u en uw partners in
de SVB continu greep op de aanbesteding, validatie
en uitwisseling van data ten behoeve van de (basis)
registraties.

Flexibel
C-SAM proces is flexibel inzetbaar, waardoor het
technisch en functioneel altijd nauw aansluit bij de
eisen van uw organisatie. Door het open karakter is
het pakket gemakkelijk te integreren in uw bestaande
ICT-architectuur. Toegangsbeheer, functionaliteit en
gebruikersinterface zijn op basis van rechten en
profielen volledig te personaliseren.
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Altijd grip op uw BGT-processen: zowel op
procedure, tijd als financiën
Zorgeloos data uitwisselen met samenwerkingsverband (StUF Geo IMGeo)
Automatisch inhoudelijke en technische validatie
(standaarden Geonovum)
Beheer van IMGeo / GML-datasets
Faciliteert integratie met landelijke basisregistraties
(BAG, PDOK, OSM)
Inzicht in data van aangrenzende bronhouders
(preview)
Directe communicatie met in- of externe
landmeters in het veld
Preview en raadpleging van IMGeo/BGT-datasets
Webbased applicatie: één omgeving die geschikt is
voor bronhouder(s), samenwerkende bronhouders
of SSC’s
Beschikbaar als Software as a Service (SaaS)
Past binnen richtlijnen ICT-architectuur voor de
overheid (NORA en GEMMA)

Gebruiksvriendelijk
C-SAM proces is volledig in te richten naar de eisen en
wensen van uw organisatie. Die naadloze integratie
binnen uw BGT-processen maakt deze webbased applicatie zeer intuïtief in gebruik. Door de koppeling met de
Geonovum IMGeo Validator controleert C-SAM proces
uw data automatisch op uitwisselbaarheid volgens de
landelijke standaard.

Open architectuur
C-SAM proces is een open, webbased oplossing. Het pakket voldoet aan de eisen van de landelijke ICT-architectuur
(NORA, GEMMA) en is compatibel met StUF Geo IMGeo.
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C-SAM proces

C-SAM proces is onderdeel van de C-SAM suite, de open totaaloplossing voor
het creëren, beheren en communiceren van geo-registraties.
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