WaterViewer
Uw digitale projectatlas
De WaterViewer is een digitale atlas voor uw project: via de WaterViewer maakt u projectresultaten
toegankelijk op kaarten die vanaf elke werkplek te benaderen zijn. Iedereen in het project beschikt
op die manier over dezelfde en meest actuele gegevens en kan die op een klein of groot scherm
analyseren.
De WaterViewer is een communicatie-instrument waarmee kaartbeelden eenvoudig via internet te
raadplegen zijn. De WaterViewer heeft ook functies om projectresultaten te analyseren en
beoordelen. Kaartbeelden kunt u printen en downloaden voor gebruik in geografische software als
ArcGis of QGIS.
Gebruikers kunnen teksten en grafieken of andere beelden aan de kaartbeelden toevoegen om
kaartresultaten nader toe te lichten.
Kijk voor meer informatie op www.hkv.nl/nl/producten/waterviewer/

Voordelen van de WaterViewer

Technische specificaties

•	Al uw projectresultaten staan overzichtelijk bij
elkaar en zijn voor het hele projectteam
toegankelijk via internet.

•	De kaarten zijn eenvoudig te downloaden en te
laden in GIS. U kunt kaartbeelden eenvoudig
delen of integreren in de website van de eigen
organisatie.

•	Alle gebruikers beschikken over dezelfde
kaartinformatie, zodat zij resultaten ook
telefonisch kunnen bespreken.

•	Er is geen specialistische software nodig om de
kaarten te bekijken.

•	De gebruiker bepaalt zelf het gewenste
detailniveau (door in- of uitzoomen) en de
achtergrondkaart.
•

•	De WaterViewer werkt met Internet Explorer,
Firefox en Chrome.
•	De WaterViewer is te gebruiken op pc, tablet
en smartphone.

 kunt teksten en grafieken toevoegen die in
U
beeld komen door op de kaart te klikken, om
resultaten nader te duiden. Ook rapporten kun u
toevoegen, zodat alle projectinformatie
overzichtelijk bij elkaar staat.

lees verder >>
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WaterViewer

Werkwijze

Kosten

HKV kan uw WaterViewer op een webserver van HKV
installeren. U ontvangt een unieke weblink om uw
WaterViewer te gebruiken.

Als HKV analyses voor u uitvoert, leveren wij de
kaartbeelden standaard (ook) op in de WaterViewer.
U kunt daar tot drie maanden na beëindiging van
het project kosteloos gebruik van maken. Daarna
bedragen de kosten € 500 per jaar.

Kijk voor een voorbeeld op
www.waterviewer.nl/#Slimwatermanagement.

Voor het installeren van een WaterViewer op een
server van uw eigen organisatie brengen wij
eenmalig € 5.000 in rekening.

Op verzoek beveiligen wij uw WaterViewer met een
autorisatie.
Wij kunnen uw WaterViewer desgewenst ook op een
server van uw eigen organisatie installeren.

Als u andere projectresultaten via een WaterViewer
wilt ontsluiten, kunnen wij de kaarten in overleg met
u voorbereiden. De kosten daarvan hangen af van
de omvang en de kwaliteit van de gegevens.
Neem voor andere maatwerkoplossingen vooral
contact met ons op.

HKV lijn in water BV
Botter 11-29, Lelystad
Elektronicaweg 12, Delft
Postbus 2120, 8203 AC Lelystad
www.hkv.nl / 0320 294242

 eer informatie is op aanvraag verkrijgbaar:
M
waterviewer@hkv.nl
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