
RIOLERINGSBEHEER
Voor klanten houden wij het gehele 

rioleringsbeheersysteem bij door, op 

afroep of op regelmatige basis, riool-

mutaties te verwerken. De gegevens 

kunnen vervolgens bij de klant wor-

den opgeslagen en bewaard maar 

ook op onze servers. Daarbij is er, 

met een inlogcode en wachtwoord, 

vanaf elke gewenste locatie met een 

internettoegang (dus ook via smart-

phone of tablet) toegang tot de be-

heergegevens.

BEHEER BUITEN EN BINNEN
Het beheer door Proviel vindt zowel 

buiten als binnen plaats. Buiten voor 

het inventariseren, inspecteren en 

inmeten van rioleringsstelsels. 

Binnen voor het verwerken van  

gegevens in de beheersystemen, 

het omzetten van revisies, het digi-

taliseren van analoge informatie  

en het opstellen van onderhouds-

planningen en -adviezen. 

Doordat wij over een GPS-toestel 

beschikken kunnen wij zelf riolerings-

stelsels inmeten en vastleggen.

MUTEREN GEGEVENS
Wij verwerken gegevens in de diver-

se beheersystemen zoals Kikker,  

dgDialog,  Obsurv en GBI. 

Tevens hebben wij eigen gebruikers-

licenties voor een rioleringsbeheer-

systeem waardoor het verwerken  

en muteren van gegevens ook bij 

ons op kantoor kan worden uitge-

voerd. 

WAT DOEN WIJ
- Verwerken mutaties

- Beheren gegevens

- Maken onderhoudsplanningen

- Maken onderhoudsadviezen

- Inmeten rioleringsstelsels

- Inventariseren putten en gemalen

- Verwerken revisiegegevens

- Digitaliseren gegevens

Ook maken wij programma’s van eisen 

en inschrijvingsleidraden voor onder-

houd en/of vervanging van minige-

malen en pompputten en bestekken 

voor rioolreiniging, rioolinspecties 

en kolken reinigen.

Meer weten over de activiteiten van 

Proviel op het gebied van riolerings-

beheer? Neem dan contact met ons op.

PROVIEL EN RIOLERINGSBEHEER

Wij geven de openbare ruimte kwaliteit

Welbergweg 75  | 7556 PE  Hengelo 
(074) 278 06 74  |  info@proviel.nl  |  www.proviel.nl

Proviel heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een kundige 

partij op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Daarbij 

zijn wij vooral actief op de gebieden van riolerings- en wegbeheer. 

Onze praktische benadering combineren we met ervaring en  

theoretische kennis. De reden voor steeds meer klanten ons in  

te schakelen of opnieuw in te schakelen.
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