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Structurering en actualisering
inspectiegegevens

Structurering en actualisering
inspectiegegevens
Elke gemeente heeft veel rioolinspectiegegevens. De meeste
inspecties staan op DVD, oudere op videobanden. Wij schrikken
van de missers die in de SUF-bestanden aanwezig zijn.
Belangrijk is dat de gegevens probleemloos en efficiënt te benaderen
zijn met de beheersoftware.
Bij RioolZorg B.V. behoort het actualiseren en structureren van
inspectiegegevens tot de belangrijkste bezigheden.
Actualisering beheerbestand
Voor verschillende gemeenten verspreid over
het gehele land houden wij de
beheerbestanden op orde en werken wij
achterstanden weg.
Met een up-to-date beheerbestand kunt u,
wanneer nodig, direct de meest actuele
gegevens gebruiken voor planning en
uitvoering.
Structurering inspectiegegevens
Vaak ontbreekt het aan structurering van de
gegevens. Dit kan verschillende oorzaken
hebben; bijvoorbeeld:
•
u hebt een deel van de
inspectiegegevens op videobanden, een
ander deel op DVD’s (voor het
digitaliseren van videobanden zie onze
folder over dit onderwerp)
•
tijdgebrek om de bestanden te ordenen
of te controleren
•
ontbrekende gegevens of fouten in
sufbestanden
Naast het structureren (dat geheel op maat
gebeurt volgens uw wensen) kunnen wij voor
u sufbestanden werkend en compleet maken.
Te denken valt aan ontbrekende gegevens of
fouten in bestanden opsporen en deze
oplossen, gegevens en bestanden bij elkaar
zoeken, enz. Uw oudere sufbestanden
converteren wij naar SUFRIB2.0.

Hierboven ziet u een voorbeeld van een indeling
van de gegevens op harde schijf

Efficiëntie
Door alle gegevens over te zetten en te
ordenen op externe harde schijven, kunt u
veel tijd besparen.
Het grote voordeel is dat u uw gehele
inspectie kunt bekijken zonder eerst te
hoeven zoeken naar de juiste DVD en zonder
DVD’s te hoeven wisselen. Ook kunt u
optimaal profiteren van alle
gebruiksmogelijkheden van uw
beheersoftware, zoals bijvoorbeeld de
veelzijdigheid van Rioscoop® Full Version,
doordat rapport, foto’s en video’s op één plek
bij elkaar staan.
Meer informatie
Indien u na het lezen van deze folder
uitgebreidere informatie wenst over het
structureren en het actualiseren van
inspectiegegevens, of natuurlijk een van onze
andere diensten, dan kunt u onze website
bezoeken: www.rioolzorg.nl.
Ook kunt u vrijblijvend contact met ons
opnemen via:
Telefoonnummer: +31 (0)416-564 235

