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OMSCHRIJVING

In veel gevallen volstaat een bestaande regio of 
gebiedsindeling als woonplaats of postcode niet voor uw 
business.

Middels een geografische selectie van een bepaald gebied 
zoals; woonplaats, gemeente, CBS buurt of postcode, kan 
gekomen worden tot een eigen gebiedsindeling die naadloos 
aansluit op uw business behoefte.

Hiermee is het mogelijk om eigen wijken te maken voor uw 
medewerkers. Dit is voor; post- pakket-, foodbezorging van 
meerwaarde, maar ook service areas voor 
onderhoudsmonteurs en sales indelingen zijn eenvoudig te 
maken.

Tijdsbesparing door geografische gebiedsindeling

• Vervangt papierwerk

• Bijdragen aan milieu

• Behalen hogere operationele efficentie

• Verhogen klant en medewerker tevredenheid

• Verhogen planning vs realisatie ratio

• Koppeling met bestaande systemen

• Alles in 1 tooling

• Interactief

• Inzicht



PROCES

 Input

 Geografische gebieden als;

 Gemeente 

 Woonplaats 

 CBS buurt

 Postcode

 Data als;

 Aantal adressen

 Lengte

 Intelligence

 Geografische berekening tussen selectie van input en onderliggende 
databronnen

 Output

 Eigen gebiedsindeling in data en visualisatie

Eigen gebiedsindeling

6873

6872
6871



DASHBOARD

• Doel: Selectie van basis bouwblokken voor de nieuwe indeling.

• Opties: Geografische selectie van input data.
Selectie

• Doel: Voorwaarden voor nieuwe indeling.

• Opties: Alle kenmerken in data en locatie als adressen en afstand. 
Voorwaarden

• Doel: Inzicht in, en kennis van, het gebied

• Opties: Verschillende informatieproducten. O.a. Luchtfoto, wegenkaart, BAG, 
navigatie,..

Visualisatie

• Doel: Uitslag van het dashboard elders kunnen gebruiken.

• Opties: Printen of exporteren.
Export



DASHBOARD



TOEPASSINGS 

GEBIEDEN

Logistiek:    Post | Pakketten | Huis aan huis | Folders | Koerierdienten | 
Bevoorrading retail | Last Mile

Food: Restaurant | Supermarkt | Thuisbezorgd | Maaltijddienst

Zorg: Thuiszorg | Wijkverpleging

Overheden: Gemeente | Provincie | Waterschap

Beveiliging: Transport | Object | Machine

Facilitair: Onderhoud | Schoonmaak
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