
WEGBEHEER
Voor klanten houden wij het gehele 

wegbeheersysteem bij door, op af-

roep of op regelmatige basis, inspec-

ties uit te voeren en/of mutaties  

te verwerken. De gegevens kunnen 

vervolgens bij  de klant worden op-

geslagen en bewaard maar ook op 

onze servers. Daarbij is er, met een 

inlogcode en wachtwoord, vanaf 

elke gewenste locatie met een inter-

nettoegang (dus ook via smartphone 

of tablet) toegang tot de beheerge-

gevens.

BEHEER BUITEN EN BINNEN
Het beheer door Proviel vindt zowel 

buiten als binnen plaats. Buiten voor 

het uitvoeren van globale visuele 

weginspecties en detail/klein on-

derhoudsinspecties. 

Binnen voor het verwerken van de 

gegevens in de beheersystemen en 

het opstellen van onderhoudsplan-

ningen en - adviezen.

De inspecties voeren wij uit met ei-

gen weginspecteurs die beschikken 

over voertuigen voorzien van tablet 

of laptop. Hierdoor kunnen al tijdens 

de inspectie gegevens worden inge-

voerd, mutaties worden verwerkt of 

wegvakken worden aangemaakt.   

MUTEREN GEGEVENS
Wij verwerken gegevens in de diver-

se beheersystemen zoals Kikker,  

dgDialog, Obsurv en GBI.  

Tevens hebben wij eigen gebruikers-

licenties voor een wegbeheersys-

teem waardoor het verwerken en 

muteren van gegevens ook bij ons 

op kantoor kan worden uitgevoerd. 

WAT DOEN WIJ
- Globale visuele weginspecties

- Klein onderhoudinspecties

- Detail inspecties

-  Verwerken gegevens 

- Beheren gegevens

- Maken onderhoudsplanningen

- Maken onderhoudsadviezen

- Opstellen verhardingsadviezen

Ook maken wij onderhoudsbestekken 

voor asfalt- en elementverhardingen, 

onderhoudsplannen en beleid- en  

beheerplannen. 

Meer weten over de activiteiten van 

Proviel op het gebied van wegbeheer? 

Neem dan contact met ons op.  

PROVIEL EN WEGBEHEER

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 weg- en rioleringsbeheer.  

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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