
“De ideale werkvoorbereiding met SAP en ESRI-GIS”
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is 
de technologie voor het visualiseren, bewerken ana-
lyseren en beheren van geografische informatie! “Het 
GIS visualiseert waar en hoeveel assets er zijn in één 
kaart. Hoe kan dat?” Dit gebeurt op de plek waar de 
informatie betrekking op heeft.

Om het effectief te maken, zullen de mensen ook op 
de juiste manier met deze tool om moeten gaan!

Als werkvoorbereider heb je vaak een lastige en com-
plexe taak. Je bent verantwoordelijk voor het regelen 
en afstemmen van mensen, materialen en materieel. 
Daarnaast moet je rekening houden met vergun-
ningen, objecten in de omgeving, andere klussen en 
andere uitvoerende partijen. 

Onderhoudsmanagementsystemen en GISsystemen 
helpen hierbij, maar vaak zijn deze niet geïntegreerd. 
Door juist deze systemen te koppelen, ben je als 
werkvoorbereider in staat om veel sneller alle beno-
digde informatie bij elkaar te zoeken. Deze Lunch-
bijeenkomst geven we je een waardevolle hand-
reiking!

Programma
12.00 uur  
12.25 uur
12.30 uur

13.30 uur

14.00 uur 

Ontvangst met Lunch 
Welkom 
Bas Bijtelaar, Business manager centrale overheid, Esri Nederland
Bas Horvers, SAP EAM Consultant, Ideo B.V
Hoe kun je effectiever werkzaamheden voorbereiden, doordat SAP geïnte-
greerd is met een GIS? Welke voordelen zien we, doordat technische ob-
jecten en werkorders uit SAP nu op de kaart komen te staan en waarbij 
gegevens uit beide systemen gelijk beschikbaar zijn? 
Op basis van een aantal praktijkvoorbeelden wordt in deze inspirerende 
presentatie de toegevoegde waarde van een SAP/GIS integratie aange-
toond.
Bart Reynaert, Geo-ICT Consultant, Drinkwaterbedrijf Pidpa
Pidpa combineert al geruime tijd gegevens uit GIS en SAP in haar service- 
en onderhoudsprocessen. Hiermee kunnen de Pidpa medewerkers in het 
veld vlot ondersteund worden vanuit doelgerichte GIS- en SAPtoepassin-
gen op tablet en waarin alle noodzakelijke gegevens voor een efficiënte 
uitvoering van een werkopdracht beschikbaar zijn. 
Bart neemt je mee in enkele praktijkvoorbeelden en geeft een beeld van 
de verdere evolutie in locatie-gebaseerd werken.
Bezoek aan het GeoFort

D e  i d e a l e  w e r k v o o r b e r e i d i n g 
m e t  S A P  e n  E S R I - G I S
Honderd euro Maintenance Lunch 
Locatie: GeoFort, Herwijnen

13.10.2017
in samenwerking met



Inschrijfformulier 13.10.2017 
Honderd euro Maintenance Lunch 
Gegevens deelnemer(s)
Naam (voorletters/titel): ................................................
......................................................................................
Geboortedatum: ............................................................
Functie: .........................................................................
Email adres: ..................................................................
Bedrijf/Organisatie: ......................................................
Postbus: .......................................................................
Postcode: ..................... Plaats: .....................................
Telefoon: ......................................................................
Lid NVDO        ja       nee     
Uw inkoop (order)nummer: .............................................

Inschrijving door
Naam: ...........................................................................
Functie: ..........................................................................
Datum: ........................ Handtekening: ............................

Aanmelding
U kunt zich voor deze lunch aanmelden via: www.nvdo.nl/
kalender 
U kunt zich ook aanmelden door dit inschrijfformulier in te 
vullen en op te sturen naar:  NVDO, Postbus 138, 3990 DC 
Houten | Email: info@nvdo.nl. Na registratie ontvangt u een 
bevestiging van uw aanmelding, alsmede een routebeschrij-
ving. 

Kosten en Annulering
De kosten (ex. BTW) van deelname bedragen slechts €100,- 
Tot 6 oktober 2017 kan kosteloos geannuleerd worden. Daar-
na wordt het totale bedrag in rekening gebracht. Het is altijd 
mogelijk een vervanger uit de eigen organisatie te sturen.

Volledig ingevuld retourneren aan: 
NVDO, Postbus 138, 3990 DC HOUTEN
Mailen naar: info@nvdo.nl NVDO

Postbus 138
3990 DC Houten

T     +31(0)30-6346040

E              info@nvdo.nl 

I www.nvdo.nl  

Honderd euro Maintenance Lunch
Honderd euro Maintenance Lunch is een terugkerende 
lunchbijeenkomst met afwisselende thema’s. Het is 
uitermate leerzaam en heeft een hoge netwerkfunctie 
door de inhoud met het aangename te combineren. 
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 25 personen 
deelnemen. 
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