RoBeheer

Greep op planvoorraad
In één oogopslag
actueel overzicht over
uw planvoorraad
Eenvoudig voldoen
aan gemeentelijke en
landelijke vereisten
Sluit naadloos aan
op uw processen en
procedures

Effectief digitaal beheer
RO-planvorming is een complex proces waaraan lokale
en landelijke overheden ieder hun eigen eisen stellen.
RoBeheer is een krachtige beheertool voor uw digitale
planvoorraad. Het helpt u efficiënt aan alle gestelde
eisen te voldoen. De applicatie is geheel in te richten
naar de processtappen binnen uw organisatie en
ondersteunt bovendien de technische en inhoudelijke
controle van digitale bestanden (landelijke ROstandaarden).

Altijd overzicht
RoBeheer biedt u in één oogopslag overzicht over alle
plannen en de bijbehorende status. Door de tijdbalk
ziet u meteen in welke planfase een plan verkeert.
Een checklist geeft u inzicht in welke stappen per fase
zijn afgerond en welke nog open staan. De applicatie
archiveert oudere versies van de plannen zodat u op elk
gewenst moment de historie van een bepaald plan kunt
raadplegen.

Flexibel werken
U kunt RoBeheer volledig personaliseren: zowel de
rechten als de interface zijn per gebruiker(groep) in te
stellen. Bovendien is het een webbased applicatie. Dat
wil zeggen dat deze overal en altijd toegankelijk is voor
uw medewerkers.
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Door actueel en gedetailleerd overzicht altijd
grip op uw planvoorraad
Flexibel in te richten: naadloze integratie in
uw processen
Ondersteunt het voldoen aan landelijke en
lokale vereisten
Automatisch inhoudelijke en technische validatie
van digitale bestanden (RO-standaarden)
Ondersteunt communicatie tussen medewerkers,
o.a. via automatische notificaties
Rechten per gebruiker in te stellen
Interface personaliseerbaar
Webbased applicatie: altijd en overal toegankelijk
Beschikbaar als Software as a Service (SaaS)
Optionele koppeling naar RoPubliceer voor
vormgeven eigen raadpleegomgeving

‘Mooier, beter, sneller;
dat lukt ons met Crotec’
— Mathijs Ransijn,
Provincie Noord-Brabant

Gebruiksvriendelijk
RoBeheer is volledig in te richten naar de eisen en
wensen van uw organisatie. De naadloze integratie
binnen uw RO-processen maakt deze webbased
applicatie zeer intuïtief in gebruik. RoBeheer biedt u
ook de mogelijkheid om automatische notificaties per
plan en fase in te stellen. Op het juiste tijdstip
ontvangen de betrokken medewerkers dan een
melding, waarschuwing of herinnering. Door een
optionele koppeling met RoPubliceer kunt u bovendien
een eigen raadpleegomgeving inrichten die veel
flexibeler is dan de landelijke voorziening
(ruimtelijkeplannen.nl).
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RoBeheer is onderdeel van RoTotaal, de integrale oplossing voor digitale
vorming, beheer en publicatie van ruimtelijke plannen via intranet en internet.
RoBeheer is ook als losse module inzetbaar.
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