
 
 
 

CIVISION INTEGRAAL RAADPLEGEN 
 
BESCHRIJVING VAN DE OPLOSSING 

Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken is veel informatie nodig. Deze informatie staat 
verspreid in het applicatielandschap, inclusief landelijke basisregistraties, en wordt in verschillende 
vormen vastgelegd. Hierdoor is het vaak complex om op het moment dat de gebruiker hier behoefte 
aan heeft de benodigde informatie op een juiste wijze bij elkaar te krijgen. CiVision Integraal 
Raadplegen biedt hiervoor dé oplossing. 

Met behulp van CiVision Integraal Raadplegen kan de gebruiker zich  focussen op de het uitvoeren 
van zijn specifieke taak. Er wordt slechts beperkt tijd besteed aan randzaken zoals het opzoeken van 
de benodigde gegevens in diverse systemen. Daarnaast bespaart de gemeente additionele (licentie) 
kosten met de inzet van deze gratis module.  
  
De landelijke overheid faciliteert het integraal beschikbaar stellen van gegevens door de invoering 
van het Stelsel van Basisregistraties (WOZ, NHR, BRP, etc.) en de bijbehorende landelijke 
voorzieningen. Het is van belang dat de gemeente ook het interne applicatielandschap zo inricht dat 
aan de behoefte van eenmalige registratie en meervoudig gebruik kan worden voldaan. 
Geautomatiseerde distributie van gegevens voorkomt onnodige, handmatige kopieer acties en 
garandeert een optimale gegevenskwaliteit.  
 
Binnen Makelaarsuite komen externe registraties zoals landelijke voorzieningen en het interne 
applicatielandschap van de gemeente bij elkaar. Hierdoor wordt  Makelaarsuite het centrale 
knooppunt waar alle relevante informatie beschikbaar is. Met CiVision Integraal Raadplegen biedt 
PinkRoccade Local Government  gemeenten  de mogelijkheid om in Makelaarsuite deze informatie 
zowel administratief als geografisch te raadplegen. Dit heeft twee belangrijke voordelen: 
 

1) alle gegevens zijn altijd actueel doordat het magazijn real time updates verwerkt 
2) alle gegevens zijn compleet doordat deze is aangeleverd vanuit meerdere gekoppelde 

authentieke bronnen 

 
  



 
 
 
De oplossing kan bijvoorbeeld worden ingezet wanneer uw medewerkers informatie nodig hebben 
tijdens kritische gebeurtenissen.  Met CiVision Integraal Raadplegen kan een gebruiker, bij 
bijvoorbeeld brand in een bepaald pand, eenvoudig en snel het pand opzoeken en constateren dat 
het gaat om bijvoorbeeld een chemische fabriek. In dat geval kan de gebruiker het te evacueren 
gebied selecteren op de kaart. De gebruiker krijgt in een selectie een overzicht met actuele 
bewoners, zodat hulpverleners exact weten hoeveel en welke personen in welk verblijfsobject 
verblijven. 
 

 
 
Maar niet alleen in tijds-kritische processen zijn deze voordelen belangrijk. Voor het verlenen van 
vergunningen kan het relevant zijn te weten hoeveel jonge kinderen in een bepaalde omgeving 
wonen en/of wat de functie is van de panden dichtbij. U bent overigens niet gelimiteerd tot de 
geografische gegevens die geregistreerd zijn binnen Makelaarsuite of uw geografische applicaties. 
CiVision Integraal Raadplegen kan namelijk vrijwel alle geografische services binnen én buiten uw 
landschap ontsluiten. Hiermee kunt u verregaande geografische analyses uitvoeren. Zo kunt u 
meerdere kaartlagen toevoegen en over elkaar projecteren waardoor er bijna oneindig veel 
combinaties mogelijk zijn. Omdat u de kaartlagen en administratieve gegevens kunt koppelen aan 
(groepen) medewerkers kunt u het gebruik eenvoudig houden en alleen die informatie beschikbaar 
stellen waar zij mee geholpen zijn. 
 
De basis functionaliteit van CiVision Integraal Raadplegen is kosteloos beschikbaar binnen 
Makelaarsuite. Om u te begeleiden bij het aanmaken van de achtergrondkaart en voor extra uitleg 
over de werking van deze module is maar één dag dienstverlening benodigd. In overleg met een 
klankbord groep van gemeenten en gebruikers vindt er continue door ontwikkeling plaats. Op deze 
coöperatieve wijze wordt op basis van prioriteiten nieuwe functionaliteit bedacht en toegevoegd. 
 
Aanvullend op de basis functionaliteit beschikt CiVision Integraal Raadplegen de module NHR. 
Hiermee kunt gegevens over KvK-inschrijvingen en vestigingen rechtstreeks opvragen uit de 
landelijke voorziening van de Kamer van Koophandel. De opgevraagde gegevens worden volgens het 
nieuwe handelsregister (NHR) model opgeslagen. De module zorgt er tevens voor dat de gegevens in 
StUFBG formaat verstrekt worden aan het gegevensdistributiesysteem, zodat ook andere applicatie 
gebruik kunnen maken van de KvK gegevens. 



 
 
 
BESCHIKBARE FUNCTIONALITEIT 

CiVision Integraal Raadplegen biedt een groot aantal standaard functionaliteiten, te weten: 

 

 Administratief zoeken met diverse zoekingangen op basis van Adres, Pand, Verblijfsobject, 
Persoon of Bedrijf (module NHR); 

 Geografisch zoeken/ modificeren van selectie(s) op basis van cirkels en vrij te tekenen 
polygonen; 

 Ontsluiting van Adressen, Panden, Verblijfsobjecten, Personen en Bedrijven (module NHR); 
zowel administratieve gegevens als geografische positionering en intekening; 

 Exporteren naar .csv (Excel) met ondersteuning van zelf gedefinieerde gegevenssets en 
macro’s voor het eenvoudig en snel beschikbaar hebben van de benodigde gegevens (crisis 
bestrijding, communicatie, demografische gegevens); 

 

 
 
 

 Vrij te configureren kaartlagen; maak eenvoudig gebruik van de PDOK services of andere 
beschikbare geografische services; 

 Autorisatie van (persoons-)gegevens; 

 Uitgebreide detail view met alle beschikbare gegevens.  
 
Met de module NHR beschikt u over: 

 Aansluiting op de landelijke voorziening van de Kamer van Koophandel; 
 Opslag van KvK gegevens volgens het nieuwe handelsregister (NHR); 

 Distributie in StUFBG formaat. 
 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over CiVision Integraal Raadplegen, de NHR module of een demonstratie op 

locatie? Neem dan contact op met Anne-Christin Rosenberg via 06-13458780. 


