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Met het programma Kikker kunt u in een
handomdraai de gegevens uit uw beheersysteem lezen, weergeven en in lokale
bestanden opslaan voor gebruik bij u op
kantoor, onderweg of bij derden.

Deze gegevens kunt u met Kikker combineren met gegevens van andere beheerobjecten, topografie, beschikbare
inspectiegegevens en kostenkengetallen waarna u onder
meer riolering kunt beoordelen en maatregelen voor de
riolering en wegen kunt bepalen voor het meerjarig onderhoudsprogramma.
Naast het maken van strategische, tactische en operationele plannen kunt u afstroom- en bergings- en afwaterend oppervlakberekeningen maken. U kunt de rioolstrengen en putten tekenen zoals ze
werkelijk zijn en functioneren. Waardoor het toezicht een beter beeld
krijgt hoe de riolering functioneert en u de beheerdata modelleert voor
hydraulische berekeningen.
Kikker is een volwaardig beheerprogramma en kan het functioneren
van uw huidige beheersysteem overnemen. Zodra alle gegevens, uit de
huidige bestanden van de gemeente, in Kikker zijn ingelezen kunt u met
één druk op de knop:
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Het rioleringsbeheer omvat het beheer van de complete riolering
van afwaterend oppervlak tot overstort, van huisaansluiting tot
complex gemaal. Door diverse import en export functies kunt u
Kikker koppelen aan hydraulische berekeningen, CAD systemen,
GIS, WION service etc.

een Kikker databankstructuur onder Oracle,
SQL Server 2008 of MS Access installeren;
de databankstructuur vullen met gegevens;
beslissen of u voortaan de Kikker databank gebruikt.

De riolering bestaat in Kikker uit:

Knopen:

Strengen:

Installaties:

Kolken/Infiltratieputten:

bijvoorbeeld inspectieputten,
compartimenten in complexe
knopen, zoals gemalen en
overstorten maar ook fictieve
knopen zoals T-stukken, inlaten
en eindkappen.

een of meer leidingen of
kabels tussen tweeknopen.
Een leiding kan naast een
drain, rioolbuis, persleiding
ook bijvoorbeeld een drinkwaterleiding, laagspanning of
ander thema zijn volgens het
IMKL (Informatie Model Kabels
en Leidingen).

pompen, overstortdrempels,
doorlaten, afsluiters en
sensoren. Waarvan u een
of meer in een knoop kan
plaatsen.

kunt u koppelen aan knoopinformatie. Kolken registratie
tijdens het reiniging van kolken
met behulp van GPS; inclusief
rapportages.

Kolken, knopen en strengen kunt u voorzien van een eigen geometrie.
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www.proviel.nl | Tel. 074 - 2780674

Met het stedelijk waterbeheer kunt u de bij een
nader vast te stellen kwaliteitsniveau de jaarlijkse
kosten berekenen voor de instandhouding van
uw waterbeheer voorzieningen,
zoals: water, bodems, oevers, beschoeiingen,
bergbezinkbassins, etc. In feite worden alle
waterelementen voorzien van een prijssticker.
Wat weer leidt tot een
betere bewustwording van uitgaven.

Daarnaast kunt u via inspectievensters toetsen of de instandhouding van de kwaliteit wordt bereikt en kunt u op
basis van de inspectie beoordelen waar bijsturing nodig
is. Het stedelijk waterbeheer voegt waterbeheer beheergroepen, maatregelpakketten, elementen en objecten toe
aan het rioleringsbeheer.
Het paspoort (de weergave van gegevens zoals:
afmeting, functie, type etc.), de eenheid en de grafische weergave van het waterbeheer element kunt u
per beheergroep zelf definiëren. In Kikker zijn waterbeheer invoervelden gedefinieerd, zoals: type beschoeiing, doorzicht en type waterkwaliteit. Uit deze
invoervelden stelt u zelf het paspoort op voor de
betreffende beheergroep naast de eenheid (punt, lijn of
vlakvormig) en de kleur en lijndikte.
U kunt met deze versie ook gegevens over waterbodems beheren en dwarsprofiel meetgegevens in
beeld brengen.

Tel. 0571-291194
E-mail: info@riodesk.nl
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Per beheergroep stelt u per
kwaliteitsniveau (A+, A, B, C
en D) maatregelpakketten
vast. Een maatregelpakket
is een lijst van maatregelen
voorzien van uitvoeringsfrequentie en kosten om een
beheergroep op het gewenste
kwaliteitsniveau te houden.

Het gewenste kwaliteitsniveau
registreert u per object. Een
object is een verzameling
elementen die op basis van
gebied of kwaliteitsniveau bij
elkaar horen. Een park kan
bijvoorbeeld een object zijn
waarvan de elementen in het
park op het gebied van groen,
verharding, kunstwerken,
meubilair, water of riool een
dezelfde beeldkwaliteit dienen
te hebben.

Ontdek waardoor meer dan 150 gemeenten
en bedrijfen in binnen- en buitenland slim
en efficiënt werken dankzij

