Add-on BORG: voor ontsluiting van uw
bedrijfsgegevens én op maat ingericht!

Wat is BORG?
BORG staat voor: Beheer Openbare Ruimte Geborgd. Met BORG krijgt
u inzicht in de organisatiestructuur en helderheid in de bedrijfsvoering
van uw beheerorganisatie. BORG zorgt voor transparantie en is
toekomstgericht. Het brengt orde aan in de informatie van uw
organisatie middels eenduidige communicatie en zorgt voor ontsluiting
van beheer gegevens volgens dezelfde opzet. Wij werken met op maat
gemaakte BORG iconen die overal worden toegepast, zodat ze optimaal
aansluiten bij uw organisatie. Dit geeft de herkenbaarheid een grote
impuls. Kortom: het BORG-concept wordt gekenmerkt door flexibiliteit,
transparantie, maatwerk en toekomstgerichtheid!

Add-on BORG
InnoFra heeft in samenwerking met DataQuint de add-on BORG
ontwikkeld. Deze toegankelijke en moderne software helpt u bij het
opzetten van een transparante bedrijfsvoering en bij het ontsluiten van
gegevens. De add-on BORG zorgt voor ontsluiting van zowel statische als
dynamische informatie en gebruikt daarbij informatie vanuit de beheerof GIS applicatie. Het stelt u in staat om de buitenruimte geheel in kaart
te brengen!

Waarom de add-on BORG?
Vrijwel iedere gemeente mist een kwaliteitsborgingssysteem. Dit
betekent dat gestructureerde bedrijfsvoeringsinformatie binnen uw
organisatie vaak ontbreekt;
Er wordt een ‘BORG-boom’ in overleg met u ontworpen en deze
is te allen tijde makkelijk aan te passen. Door de BORG-boom
is uw organisatiestructuur en beheerorganisatie overzichtelijk
weergegeven;

Schematisch voorbeeld van een “BORG boom” die
gebruikt wordt binnen de add-on BORG-systematiek.
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Het biedt de mogelijkheid om thematische kaarten en integrale
programmering kaarten te vervaardigen en op te slaan. Deze
kunnen goed van pas komen bij het verantwoorden van keuzes voor
uw organisatie;
Actuele bedrijfsvoeringdocumenten, zoals beleidsbeheerplannen
en wijkontwikkelingsplannen worden in de add-on BORG
weergegeven. Tevens krijgt u toegang tot kaarten, aanleg- en
constructietekeningen, technische achtergrondstukken en
onderbouwende YouTube filmpjes. Zo kunnen beslissingen nooit
gemaakt worden op basis van verouderde documenten. Dit borgt
tevens eenduidige communicatie naar alle stakeholders;
De add-on BORG ondersteunt het vastleggen van selecties binnen
GBI en GeoVisia. Hiermee wordt er zorg gedragen voor een
consequente aanmaak van overzichten. Dit maakt vergelijking
mogelijk tussen oude en nieuwe situaties;
De add-on BORG brengt ordening en inzicht in de huidige wijze van
beheerinformatie van de openbare ruimte;
Het biedt de mogelijkheid om doorontwikkeling van uw

Ontsluiting statische en dynamische informatie

beheerorganisatie naar de toekomst weer te geven. Hierdoor krijgt
u inzicht in uw toekomstige organisatiestructuur;
De inrichting van de add-on BORG brengt helderheid in de
bedrijfsvoering van de beheerorganisatie en maakt communicatieen beslislijnen inzichtelijk.

Bent u benieuwd naar de voordelen en mogelijkheden van de add-on
BORG? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende presentatie of
kijk naar BORG brochure die u van de website kunt downloaden, of kijk
op www.innofra.nl voor meer informatie.
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