Routebeheer.net simpelweg krachtig
Een uniek systeem om routes en routenetwerken op een eﬃciente manier te beheren en onderhouden

Wat is Routebeheer.net?
Routebeheer.net is een uniek systeem om routes en routenetwerken op een eﬃciënte manier te beheren
en onderhouden. Route-eigenaren, (weg)beheerders, maar ook toeristen en recreanten kunnen via de
website melding maken van schadegevallen in het bewegwijzeringsysteem. Beheerder en gebruikers kunnen
24 uur per dag, 7 dagen per week, hun meldingen doorgeven.Daarnaast heeft de klant te allen tijde inzicht
in de status van ieder schadegeval. De site www.routebeheer.net is daarmee de ideale intermediar tussen u
en de onderhoudsdienst.
Routebeheer.net is een initiatief van Folkersma Routing en Sign. Het geeft eigenaren van routes de mogelijkheid om op een zeer eﬃciënte wijze een route of routenetwerk te beheren. Een duidelijk medium voor
iedereen die een schademelding wil doen en een altijd up to date inzicht in de stand van zaken wat betreft
het onderhoud.

Een schademelding doen:
Wanneer u bent ingelogd als gebruiker kunt u gemakkelijk
een melding maken van een schadegeval.
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Alle details van een route (bordlocaties, technische aspecten) zijn op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk en de site is eenvoudig om mee te werken. Uiteraard heeft iedere klant eigen wensen wat betreft (de
uitvoering van) het onderhoud. Daarom kunt u uw eigen pakket van (onderhouds)wensen samenstellen. De
schademeldingen worden automatisch doorgestuurd naar de uitvoerende onderhoudsinstantie.

U zoekt in Google Maps de locatie van het
beschadigde bord of paneel.
De routes, alle bewegwijzeringsborden en
routevoorzieningen van uw route of routenetwerk zijn gecodeerd in het systeem, waardoor
zoeken erg makkelijk gaat.

Alle gegevens worden automatisch overgenomen in het meldingsformulier en klaar is uw
schademelding! U kunt te alle tijden in het
logboek de status van uw melding inzien.
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Routebeheer Mobiel zeer eﬃciënt
Inspecties en schades binnen routenetwerken direct verwerken

Wat is Routebeheer mobiel?
Met Routebeheer Mobiel kunt u in het veld schade aan bewegwijzering vastleggen
en versturen naar het Logboek van Routebeheer. Met behulp van uw
tablet of smartphone kunt u schade- en/of onderhoudsmeldingen terug vinden
op de kaart en alle detailinformatie van meldingen bekijken (tekst en foto).
Zowel voor inspecties als het afhandelen van meldingen/schades in het veld
werkt Routebeheer Mobiel zeer eﬃciënt. Binnen- en buitendienst zijn direct en
volledig op de hoogte van de meest actuele situatie. Overdracht van informatie
over bijvoorbeeld het afhandelen van een speciﬁeke melding gaat online via het
systeem van Routebeheer en is hierdoor altijd up to date.

Een schademelding doen:

Van buiten- naar binnendienst:

Van binnen- naar buitendienst:

Wanneer u bent ingelogd als gebruiker kunt u gemakkelijk melding
maken van een schadegeval.

Nieuwe meldingen kunt u direct zelf
aanmaken op uw tablet of telefoon.
Een foto van de schade kunt u
uploaden bij de melding.

Bestaande meldingen kunt u onderweg inzien en direct afhandelen.
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Meerdere mensen kunnen tegelijkertijd meldingen maken, verwerken, afhandelen en oplossen.
Het systeem synchroniseert automatisch waardoor de data en dus de meldingen continue zijn
bijgewerkt. Feedback en aanvullende acties worden door de buitendienst medewerker
vastgelegd en zo direct overgedragen naar de binnendienst.
Net als uw route- en verwijzingsborden kunnen ook andere objecten en voorzieningen
(picknickbanken, ﬁets- en wandelbruggetjes, toiletvoorzieningen, toegangshekken,
prullenbakken, etc.) op deze manier worden beheerd en onderhouden.

Bent u geïnteresseerd, of wilt u meer
informatie, neemt u dan gerust contact
met ons op.
Erwin Bouius
info@folkersma-marum.nl
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