Bu

rge
rz

Eén met de burger

Bevolking.net

ake

n
n

rzake

Burge

Wat is het?
Prod uct fi ch e

Met Bevolking.net beheert en automatiseert u de verschillende taken van uw dienst
Bevolking: adresmutaties, rijbewijzen, identiteitskaarten...

Vertrouwde look & feel
	
Uitgebreide zoek
mogelijkheden
	
Beheer van het Lokaal
Bevolkingsbestand
	
Beheer van alle registers
	
Gecertificeerd door
het Rijksregister

Centraal in de toepassing Bevolking.net staat de koppeling met het Rijksregister.
Via webservices worden de gegevens uit het Rijksregister direct bijgewerkt, zodat
uw Lokaal Bevolkingsbestand altijd up-to-date is.



Onze suite


Bevolking.net



Burgerlijke Stand.net



Begraafplaatsen.net



Digitale woonstcontrole



Vreemdelingen



Verkiezingen.net

Naast het beheer van het Lokaal Bevolkingsbestand onderhoudt u de verschillende
registers binnen Bevolking.net: woonplaatsmutaties, verplichte inentingen, rijbewijzen,
geboorten, identiteitsbewijzen.

Gebruiksvriendelijk en overzichtelijk
De look & feel van de toepassing is gebaseerd op de gekende Microsoft Office
toepassingen en zal hierdoor snel als vertrouwd aanvoelen.
Bevolking.net is ook een uiterst gebruiksvriendelijke en intuïtieve software. Zo
reageert het lint bovenaan in de toepassing dynamisch afhankelijk van de taken
de die gebruiker op dat moment uitvoert. De ingebouwde wizards begeleiden de
medewerkers bij het uitoefenen van hun taken en zorgen er ook voor dat collega's
die minder vertrouwd zijn met de materie ook bv foutloos adresmutaties kunnen
registreren.
De dossierinhoud is duidelijk ingedeeld en via een handige navigatiestructuur wordt
de informatie van het dossier overzichtelijk weergegeven. Geen eindeloze zoektocht
naar informatie maar een duidelijk overzicht in één oogopslag.

Koppeling met:
	Burgerlijke Stand.net
	Digitale woonstcontrole
	Verkiezingen
	Vreemdelingen
	Rijksregister
	Containerpark
	e-loket
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Lijsten, rapporten en documenten
Via de module Lijsten maakt u duidelijke overzichtslijsten. Zo kunt u naargelang de behoefte de verschillende bevolkingslijsten
opvragen en consulteren. Daarnaast biedt Bevolking.net ook verschillende rapporten aan. U kunt de gegenereerde lijsten en
rapporten afdrukken of indien gewenst exporteren naar bijvoorbeeld Excel of PDF. Ook documenten genereren in Word is heel
eenvoudig via Bevolking.net. Deze attesten of uittreksels zijn volledig opgemaakt in de huisstijl van uw bestuur en zijn zo direct
klaar om af te leveren aan uw burgers.
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