
CiVision Integraal Raadplegen
Er is een steeds groter wordende behoefte bij gemeenten om de juiste informatie op het 

juiste moment snel en accuraat te vinden. Het liefste zonder het hele applicatielandschap door 

te moeten zoeken. Daarbij vinden veel gebruikers het prettig om deze informatie niet alleen 

administratief maar ook geografisch inzichtelijk te hebben.

Met CiVision Integraal Raadplegen (CIR) 

hoef je niet meer het hele 

applicatielandschap te doorzoeken naar de 

juiste informatie. Daarnaast geeft CIR altijd 

up-to-date informatie. Op deze manier 

houd je dus tijd over om je op andere taken 

dan het zoeken te focussen.

Alle informatie uit het gegevensmagazijn is

beschikbaar in CIR. Denk hierbij aan BAG- 

adressen, verblijfsobjecten, panden, 

personen en bedrijven. Door het combineren 

van deze gegevens zijn de toepassings- 

mogelijkheden zeer divers. Zo kun je bij een 

calamiteit het te evacueren gebied op de 

kaart selecteren en de benodigde informatie 

uit dat gebied opvragen. 

Bij de uitvoering van dagelijkse 

gemeentelijke taken is veel verschillende 

informatie nodig. Deze informatie is vaak 

door het hele applicatielandschap verspreid,

waardoor het voor de gebruiker lastig is om 

snel een accuraat en overzichtelijk antwoord 

te kunnen geven.  

Met CiVision Integraal Raadplegen kun je snel en accuraat 

informatie opvragen bij zowel dagelijkse processen als 

kritische gebeurtenissen. 

Alle informatie beschikbaar

Behalve de gegevens uit het 

gegevensmagazijn, kun je ook eigen en 

openbare kaartlagen integreren. Ook kun je 

gegevens die niet afkomstig zijn uit het 

gegevensmagazijn toevoegen. Een 

voorbeeld hiervan is je eigen registratie van 

afvalcontainers en lichtmasten. Hiervoor 

hebben wij de COO module Toolkit 

Informatievoorziening ontwikkeld. 

Toevoegen van informatie



Het is mogelijk om de basisfunctionaliteit CIR uit te breiden met aanvullende 

modules. Met de module NHR kun je gegevens uit de Kamer van Koophandel 

rechtstreeks uit de landelijke voorziening halen. Deze gegevens worden verrijkt 

met coördinaten, zodat bedrijven op de kaartlagen afgebeeld worden. 

Bij de module CycloMedia kun je 360 graden straatfoto's van opgevraagde 

adressen, bedrijven, personen, panden en verblijfsobjecten zien. 

Daarnaast biedt de module BRK de mogelijkheid om alle kadastrale informatie in 

CIR op te vragen. Deze kadastrale informatie wordt hierbij automatisch gekoppeld 

aan het gegevensmagazijn zodat je altijd op de actuele eigenaarsgegevens 

beschikt. 

De voordelen van CIR 

- Geografisch en administratief raadplegen van adressen,   

 bedrijfsgegevens, personen, panden en verblijfsobjecten. 

- Makkelijk zelf kaartlagen configureren, toevoegen, 

 verwijderen en gebruikers autoriseren. 

- Alle landelijk beschikbare geografische services zijn 

 beschikbaar. 

- Zelf data output definiëren. 

- Zelf macro's definiëren om automatisch grafieken en KPI 

 dashboards te genereren. 

- Makkelijk in gebruik waardoor iedere gebruiker in staat is 

 analyses uit te voeren. 
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Aanvullende mogelijkheden met CIR

Autorisatie van persoonsgegevens
In verband met de invoering van de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) worden strenge eisen gesteld aan het inzien van persoonsgegevens. Hier is 

binnen CIR al rekening mee gehouden. Zo kun je ervoor kiezen om te loggen wat 

gebruikers binnen CIR doen. Daarnaast kun je gebruikers op 

persoonsgegevensniveau autoriseren. 


