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F O R T O V ,  S T I  O G  V E J R E G I S T R E R I N G



FORTOV 
Vi kan registrere alt fra kansten,
til dæksler og skiltning, 
alt efter Deres behov

STI
Vi kan registrere selv 
smalle stier og arealer

CYKELSTI 
Vi har forskellige
specialdesignede 
køretøjer der 
er tilpasset alle
vejbredder

VEJ 
Vi registrerer
alle typer vej
og tilstande

REGISTRER ALLE TYPER 
Vi registrerer alle typer +og tilstande med 
vores specialdesignede køretøjer. 

VI KOMMER HELE VEJEN RUNDT



Hvad kan GeoReg
GeoReg
GeoReg har I samarbejde med GIS4Mobile udviklet et arbejdsredskab specialdesignet til tilstandsregistrering af veje, 
stier, fortov og kantsten.
Det sikrer en hurtig og e�ektiv registrering, som løbende kan foretages af personale med mange års erfaring, 
alt imens der køres i specialindrettede køretøjer som passer til opgaven.

Systemet kan bruges til opgavestyring og registrering af data.
Om det drejer sig om opgavestyring, registrering, tilsyn, kvalitetskontrol og dokumentation eller andre lignende 
opgaver -  er vores system det mest �eksible og brugervenlige værktøj til opgaven.

GeoReg har et værktøj der kan bringe dine data ud i marken (plejeplaner) - data kan publiceres og gøres
tilgængelige for mobile brugere, og se eller rette og opdatere..

Recording is rewarding - med vores mobile løsning har vi muligheden for at dokumentere tilstanden på stedet som fagmand.
Data kan bruges til opgavestyring, forbrugt tid og status på dine opgaver, som vises på et kort, og i en dataliste, sorteret efter
afstand eller deadline. Og med systemet er oplysningerne gemt for evigt.
Data kan bearbejdes fra en PC og der kan udskrives eller downloades lister i PDF eller excel�ler.
Hvis det ønskes, kan der tilvælges simple rapporter eller kalkulerede budgetter for vejkapitalen.

 

Vi indsamler data med gps lokationer på.
GIS handler om kort - om at sætte informationer på et kort, og om at vise 
data på et kort. Og det er det GeoReg gør.

Tilstande registreres i forskellige kategorier som er beskrevet 
forud for kørsel, for at sikre en ensartet registrering af forskellige 
registranter.

Alle data indsamles. 
Der er ingen grænse for hvad man kan registrere.
Det kan være alt lige fra skilte, dæksler, arealer eller afvanding.

Online lagring af data. 
Al indsamlet data lagres online på vores servere.
Data lagres løbende, mens der registreres og gemmes på vores servere.
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KØRETØJER
SPECIALDESIGNEDE 

TIL ALLE TYPER VEJ 

Vi sikrer en hurtig og e�ektiv registrering, som løbende kan foretages, mens der køres i 
specialindrettede køretøjer, som passer til opgaven.

Arbejdsbredden på vores el-køretøjer er 70cm på fortov, 120 cm på cykelstier og personbil på veje  



AUTOMATISK/MANUEL 
OVERFØRSEL AF DATA 
TIL EGET GIS SYSTEM

REGISTRERING AF DATA

PROJEKTERING OG BESTILLING AF ARBEJDER

UDFØRENDE 
ENTREPRENØR/
KONTROLLANT

RAPPORT OG UDARBEJDELSE AF BUDGETTER



OPSTART 
Vi afholder et opstarts møde, hvor omfang og 
kategorisering af data indsamling planlægges
efter Deres opgave og behov.

GODKENDELSE 
Indsamling og registrering af data sættes i gang.
Kort efter opstart afholdes kvalitets møde, 
hvor det sikres at data indsamlingen lever op
til Deres ønske.

PRODUKTION 
Der afholdes informations møde omkring
håndtering af indsamlede data, for de 
implicerede brugere af systemet.

LEVERING 
Der afholdes opfølgende møde,
hvor brug og håndtering af data 
vendes.

KONTAKT

I DAG FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD 
GeoReg
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