Dienstverlening Dewitec
Dewitec is al jarenlang actief in de GIS- en geo-informatiewereld. Onze professionals ondersteunen en
adviseren gemeenten, provincies, waterschappen en bedrijfsleven bij al hun vraagstukken op het gebied
van GIS en geo-informatie. Zij zijn inzetbaar op het gebied van uitvoering, advies, projectleiding en
management. Afhankelijk van het niveau en de inhoud van de opdracht beschikt Dewitec over een team
van talentvolle Young Professionals en een netwerk van ervaren GIS-specialisten. Onze Young
Professionals hebben enerzijds ervaring met GIS en hebben anderzijds allen hun eigen expertise op het
gebied van bodem, milieu, water, stedenbouw, civiele techniek, juridisch en economie.
Dewitec wil u graag ontzorgen in al uw werkzaamheden op het gebied van GIS en geo-informatie zodat u
uw kwaliteit kunt blijven waarborgen. Wanneer u bijvoorbeeld voor een korte periode extra inzet van
onze (Young)Professionals nodig heeft om tijdelijke pieken in het werk op te vangen staat Dewitec voor u
klaar. U geeft aan wat uw klus inhoud, wij onderzoeken het doel van de opdracht, inventariseren de taken
en zorgen vervolgens voor een uitvoerbaar project waar wij onze(Young) Professionals op in kunnen
zetten.

Professional Services
Onze Professional Services bestaan uit diverse hands-on ondersteuning die onze (Young) Professionals u
kunnen bieden. De volgende projecten en werkzaamheden zijn voorbeelden van hands-on ondersteuning
die onze (Young) Professionals voor u kunnen uitvoeren:
1. Actualiseren van informatie in het GIS
De informatie in het GIS is niet altijd actueel of compleet. Onze (Young) Professionals helpen u
door op projectbasis de informatie te actualiseren en te completeren.
2. Ontsluiten van data in het GIS
Er kan veel informatie gekoppeld worden aan het GIS. Vervolgens wilt u een deel hiervan graag
delen. Soms heeft u net wat extra handen nodig om deze data te koppelen en te ontsluiten. Onze
(Young) Professionals helpen u door het op projectbasis te ontsluiten van uw geactualiseerde
informatie in het GIS. Zo kunt u uw interne- of externe klanten het juiste inzicht geven in deze
informatie.
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3. Verwerken van data in het GIS
Wanneer er in korte tijd veel informatie verwerkt moet worden in het GIS kunnen wij u
ondersteunen door het laten uitvoeren van deze verwerkingen door onze (Young) Professionals.
4. Bieden van projectmanagement en ondersteuning bij projecten
Wanneer u op projectbasis gebruik maakt van onze (Young) Professionals kunnen wij u begeleiden
en ondersteunen bij het projectmanagement bij deze projecten. Hier hebben wij veel ervaring mee
en dit doen wij graag.

Detachering (Young) Professionals
Wij beseffen ons dat u niet altijd alle kennis en expertise op het gebied van GIS en geo-informatie in huis
kan hebben. Wij kunnen daarom een tijdelijk tekort aanvullen door detachering van een van onze (Young)
Professionals. Wij beschikken over kwalitatief goede Professionals die uw tekort op kunnen vullen. U geeft
aan wat uw klus inhoud en wij zorgen voor de juiste match! Van tevoren maken we een afspraak na
hoeveel gewerkte uren u de professional bij goed functioneren kunt overnemen. De professional kan ook
binnen ons doorstromen naar een volgend project.

Meer informatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat wij u kunnen bieden. Wij staan u graag te woord!
Email:

info@dewitec.nl

Telefoon:

+31(0)78-6775542

Website:

www.dewitec.nl
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