Intelligent Public Space
management
Kostenefficient beheer van uw borden
De meest ideale openbare ruimte is een veilige en comfortabele omgeving, die op (kosten)efficiënte
wijze beheerd kan worden. Met het intelligent maken van de publieke buitenruimte levert HR Groep
een bijdrage aan de realisatie van bovenstaand ideaal. Hierbij beschouwen we Nederland als één
grote stad, gevuld met objecten, die duurzaam zijn geproduceerd en die waar mogelijk autonoom
en interactief functioneren. Objecten worden niet alleen vanuit verkeerskundig oogpunt geplaatst,
ook ter juridische zekerstelling, om reclame inkomsten te verkrijgen of om extra attentiewaarde
te genereren. Maar dragen al die uitingen bij aan het veiliger maken van de openbare ruimte? HR
Groep biedt u een compleet pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud én beheer.

Intelligent Public Space Management
IPSm vormt een platform voor allerhande toepassingen,
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intelligent maken van uw assets met behulp van sensoren.
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- Waarnemingsdatum et gegevensbestand.

De verkregen informatie landt in het management
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1. Inspectie van uw RVV-borden - Visuele en Fysieke check: Aan de

een jaarlijkse inventarisatie kunt u eenvoudiger dan ooit:

hand van de database en beeldmateriaal kunnen wij inspecties
voor u verzorgen waarbij we de informatie en visuele status van

- beheer en onderhoudsplannen opstellen en uitvoeren;

de borden en ondersteuningsconstructie voor u in kaart brengen

- budgetten opstellen;

2. Verkeerskundige analyse: Deze scan checkt niet alleen

- werkzaamheden uitvoeren door inzicht in waar welk

de verkeerskundige aspecten , maar onderzoekt ook de

object staat.

mogelijkheden van het opschonen van de openbare ruimte.
Bovendien: als alle borden in kaart zijn gebracht en beheer
structureel kan worden uitgevoerd, kunt u besparen op inkoop,
onderhoud en schadeherstel.
3. Intelligente assets of meetpunten: het voorheen statische
object wordt een slim product dat informatie kan geven over
zichzelf en de ruimte om het object heen. Uw assets melden zich
indien zij scheef komen te staan, worden verwijderd, of niet meer
functioneren.
4. Ontzorging: HR Groep stelt graag een beheerplan voor u op en
kan de uitvoering voor u verzorgen. Vanuit IPSm kunt u vanachter
uw bureau de ontwikkelingen in het areaal volgen, zelfs op uw
smartphone.
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