RoPlan

Dé tekenapplicatie
voor plankaarten
Objectgericht tekenen
en koppelen met
planteksten
Gebruiksvriendelijk
en efficiënt

Objectgericht plankaarten
tekenen
Geavanceerde tekenapplicatie
RoPlan is een geavanceerde tekenapplicatie die speciaal
is ontwikkeld voor het maken van objectgerichte ruimtelijke plannen. Daarmee is het een krachtig hulpmiddel
om te voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
en de bijbehorende standaarden.
RoPlan biedt u alle basisfunctionaliteiten van een
CAD-pakket, uitgebreid met gebruiksvriendelijke
mogelijkheden om correct objectgericht te tekenen.

Objectgericht tekenen
RoPlan vormt samen met RoTekst de objectgerichte
creëeromgeving voor digitale plankaarten binnen de
RoTotaal-suite van Crotec. Getekende objecten kunnen
probleemloos worden gekoppeld aan bijbehorende
tekstuele informatie. Medewerkers en burgers kunnen
hierdoor in iedere raadpleegomgeving met een klik in de
kaart de relevante planinformatie raadplegen.

Procesgericht werken
RoPlan laat zich naadloos in uw werkproces integreren.
Door een volledige ondersteuning van de IMRO standaard is uitwisselbaarheid gewaarborgd. Ook in situaties
waar wordt samengewerkt met externe partijen.

Duurzame investering
Het beproefde CAD/GIS platform biedt naast de productie
ook uitgebreide mogelijkheden voor ruimtelijke analyse
(GIS). Bovendien is dit platform een goede basis voor
uitbreiding naar andere werkgebieden waaronder de BGT.

RoPlan
Kenmerken
•
•
•
•
•

Praktische CAD-basisfunctionaliteit (MicroStation
en Bentley Map) plus objectgericht tekenen
Ondersteunt alle RO-standaarden
GML-bestanden IMRO-conform inlezen en wegschrijven
Beheer administratieve en grafische instellingen
Koppeling van tekenobjecten met bijbehorende
tekstobjecten.

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

Plannen conform IMRO
RoPlan kan plannen op basis van IMRO-normen inlezen
en wegschrijven. De administratieve en grafische
instellingen worden in een administratieve module
vastgelegd. De tekenaar kan zich volledig toeleggen
op de inhoudelijke kant van het tekenwerk. RoPlan
borgt de structuur en opmaakstijl van het werk.
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RoPlan is onderdeel van RoTotaal, de integrale oplossing voor digitale vorming,
beheer en publicatie van ruimtelijke plannen via intranet en internet. RoPlan is
ook als losse module inzetbaar.
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