
Geo-informa�e moet actueel, betrouwbaar en toepasbaar zijn en voldoen aan we�elijke voorzieningen
en verplich�ngen. Tegelijker�jd hee� geo-informa�e de neiging om een eigen leven te leiden in uw
organisa�e. Het gebruik en beheer ervan vraagt daarom om een goede datahuishouding en slimme
processen.

Benu�en omgevingsdata
Greenpoint centraal

Greenpoint is expert op het gebied van datadigitalisering van omgevingsdata. Wij zorgen voor
oplossingen en toepassingen waarmee u uw organisa�e geo-informa�e op�maal benut en beheert.
Ook wanneer u geo-informa�e anders wilt structureren en organiseren (data-op-orde), kunt u bij ons
terecht voor de specialisten, de tools en de best prac�ces.

Prak�jk en theorie
Greenpoint verbindt

Bij Greenpoint Advies werken mensen met prak�jkervaring en kennis op het gebied van automa�sering.
Adviseurs die samen met u nadenken over de oplossingen en deze omze�en in geautoma�seerde
toepassingen. We maken hierbij gebruik van so�ware en GIS-systemen waarbij het pla�orm Greenpoint
als uitgangspunt wordt gehanteerd. U kunt onze adviseurs inschakelen op data-intensieve projecten
rondom:

• BIS ( BodemInforma�eSysteem)
• Omgevingsdata
• Terreinbeheer
• Beheer Openbare Ruimte
• Invoerprotocollen
• Assetmanagement
• Digitalisering
• Data Portaal

Basisregistra�e en omgevingswet
Greenpoint data-op-orde

De Basisregistra�es BRO, BOR, BGT, BAG en WOZ, maar ook de komst van de 
Omgevingswet: ze vragen om geo- en bodeminforma�e die actueel, accuraat en
goed georganiseerd is. Onze adviseurs en dataspecialisten helpen u daarbij.
We brengen kansen in kaart én bouwen samen een Omgevingswet-bestendige
informa�ehuishouding.

Datamanagement en advies



Informatie verbindt

WIBON
Greenpoint voor K&L

Als leidingbeheerder bent u verplicht om leidinggegevens 24 uur per dag digitaal beschikbaar te stellen
aan belanghebbenden. Aan de opbouw van het bestand én aan de betrouwbaarheid van deze gegevens 
zijn voorwaarden verbonden. We helpen u bij de inventarisa�e, implementa�e en muta�e van uw
WIBON-systeem.

Projectbeheerssysteem
Greenpoint alles-in-1-omgeving

Voor Due Diligence, QuickScans en haalbaarheidsstudies wordt alle bestaande geo- en bodeminforma�e
verzameld. Het pla�orm Greenpoint is de plaats waar alles bij elkaar komt. Hiermee wordt alles vanuit
bestaande databases en uw eigen informa�evoorziening geografisch gekoppeld. Dit werkt in twee
rich�ngen en u voldoet meteen ook aan de verplich�ng aan het uploaden van informa�e uit uw project
naar de betreffende Basisregistra�e. 

De exper�se van Greenpoint Advies
Greenpoint kennis

Greenpoint Advies hee� met de inzet van haar adviseurs een brede ervaring met het inwinnen,
invoeren, bewerken, analyseren en presenteren van gegevens in verschillende beheersystemen.
Een goed systeem staat of valt met de kwaliteit van de data die u daarin beheert. Om die reden
is het noodzakelijk om uw databronnen op orde te hebben. 

Met de aankomende invoering van de Omgevingswet wordt dit alleen maar belangrijker.
Ons team kan u hierbij prima ondersteunen. Naast bijvoorbeeld het invoeren en het op
orde brengen van uw bodeminforma�e ze�en onze dataspecialisten deze brede ervaring
ook graag in bij het op orde brengen van andere geografische gegevens.
Onder andere verwerkt ons team de volgende data: GIS, BOR, BGT, BRO en WIBON.

Voor meer informa�e kunt u contact opnemen met Greenpoint Advies:
Telefoon: 0317 - 41 55 01
E-mail:  info@greenpointadvies


