Planvorming
Waterschapsverordening opstellen
en bijhouden? U zorgt voor de inhoud
en Rx.Base doet de rest!
Bij het schrijven van de beleidsregels, het annoteren van kenmerken en het maken of importeren van geometrie
is in Rx.Base alles erop gericht dat u vorm geeft aan de inhoud. U hoeft zich dan ook niet te bekommeren over
de uitgebreide en complexe technische randvoorwaarden die onderdeel zijn van het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). Voor het opstellen en beheren van uw omgevingsdocumenten is Rx.Base de meest
innovatieve software die momenteel beschikbaar is. Of het nu gaat om een omgevingsplan of een waterschapsverordening, vanuit een duidelijke en toegankelijke inhoudsopgave navigeert u moeiteloos door deze omvangrijke documenten.

Constructie: Inhoudsopgave
Juridische regels met naar keuze
toegang tot tabblad tekst of
tabblad annoteren.
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De voordelen van Rx.Base:
•

Software as a Service
Rx.Base is een SaaS-oplossing. Dat betekent dat
de software vanaf de Visma Roxit servers aan u
beschikbaar wordt gesteld. Hierdoor vervallen de
beheertaken en -lasten voor uw organisatie. U
gebruikt de software via uw webbrowser.

•

Veilige toegang
Authenticatie van gebruikers vindt plaats aan de
hand van uw eigen Active Directory. Dit maakt het
inloggen eenvoudig en veiliger.

•

Altijd up to date
Rx.Base wordt doorlopend ontwikkeld om te
blijven voldoen aan wet- en regelgeving en de
wensen van uw gebruikers. Updates worden
doorlopend beschikbaar gesteld zonder dat u
hiervoor iets hoeft te ondernemen. Vooraf krijgt
u uiteraard de gelegenheid om grote updates te
toetsen in een separate omgeving.

•

Integrale werkwijze
Rx.Base Objectenbeheer biedt standaard:
- Een tekstverwerker voor uw juridische regels.
- Een annotatiemodule voor het vastleggen van
kenmerken.
- Een grafische omgeving voor het tekenen en
importeren van geometrie.

•

Koppeling met toepasbare regelsoftware
Een lokale koppeling tussen Rx.Base en STTR
Builder voor een correcte afstemming tussen
juridische en toepasbare regels.

•

Uitgebreide trainingsfaciliteiten
De standaard trainingsmogellijkheden voor
functioneel beheerders en eindgebruikers,
klassikaal en middels werkplekbegeleiding, wordt
ondersteund met een digitale leeromgeving. Met
Visma Roxit Academy kunnen uw bestaande en
nieuwe collega’s 24/7 hun kennis en vaardigheden
opdoen of vergroten.

•

Uitbreidingsmogelijkheden
Rx.Base is een onderdeel van de brede Visma
Roxit productportfolio voor het ruimtelijke
domein. Naast de specifieke beleidstaken van
Rx.Base komen er binnenkort aanvullende
modulen beschikbaar voor procesondersteuning
en samenwerking in de keten. Denk aan:
- Koppeling met zaak/DMS-systemen o.b.v.
zgwAPI’s (Common Ground).
- Ondersteuning samenwerkingsverbanden.
- Samenwerken met adviesbureaus.
- Samenwerken met zzp-ers.

Heeft u een vraag?
Neem dan gerust
contact met ons op.
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