GIS Suite luidt nieuw tijdperk in voor informatievoorziening gemeenten.
Vernieuwing mogelijk door nauwe samenwerking Vicrea en Intergraph
22 april 2009 - Vicrea en Intergraph hebben vandaag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend
op het gebied van ruimtelijke informatievoorziening voor gemeenten. Dat gebeurde op de beurs Overheid
en ICT, die tot en met donderdag wordt gehouden in Utrecht.

Door deze samenwerking ontwikkelen Vicrea en Intergraph samen een nieuw product, de GIS Suite.

Dank zij de GeoMedia technologie van Intergraph kan een gemeente snel en nauwgezet alle
benodigde informatie uit de geo-datawarehouse van Vicrea selecteren. Daarmee kunnen eenvoudig
analyses en rapporten worden gemaakt ter ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming van de
gemeente.

Directeur Gerard Hagen van Vicrea noemde deze overeenkomst een mijlpaal in de samenwerking met
Intergraph. Ook Auke Orsel van Intergraph stelt vast dat de duidelijke keuze voor een langdurige
samenwerking van twee gezonde organisaties met elk een heldere visie en strategie een solide
omgeving creëert voor de klanten van Vicrea en Intergraph.

Vicrea en Intergraph willen met de GIS Suite het succes van hun samenwerking rondom Stroomlijn
evenaren. Stroomlijn maakt al langer gebruik van GeoMedia-technologie voor de presentatie van
geografische en daaraan gekoppelde gegevens via intranet. Dit product stelt gemeenten in staat een
veelheid aan geografische gegevens vanuit één geo-datawarehouse integraal te ontsluiten.
Stroomlijn en de GIS Suite zijn net als de overige producten van Vicrea gebaseerd op de open
standaarden, die door steeds meer partijen worden ondersteund. Vicrea’s keuze voor de GeoMedia
technologie van Intergraph is gebaseerd op het open karakter van deze technologie, de mogelijkheid
om zonder conversies databronnen te integreren en de leidende rol van Intergraph op het gebied van

Spatial Information Management (SIM). De GIS Suite is per 1 mei 2009 beschikbaar voor gemeenten.
Vicrea Solutions BV uit Amersfoort is specialist en voorloper in het ontwikkelen, implementeren en
beheren van toepassingen op basis van ruimtelijke informatietechnologie. Meer dan 125 gemeenten
werken met de producten van Vicrea. Dit jaar viert Vicrea haar 10-jarig bestaan.

Intergraph is een wereldwijd toonaangevende leverancier van Spatial Information Management (SIM)
software. Organisaties op het gebied van Public Safety en Security, Industrie en Overheid in meer dan
60 landen vertrouwen op Intergraph’s Spatial technologie en services om beter en sneller operationele
beslissingen te kunnen nemen. Intergraph is in 1969 opgericht en viert dit jaar haar 40-jarig bestaan.

