
Eenvoud in boombeheerDienstverlening
Met de ontwikkeling van genoemde software streeft digitree naar eenvoud in boombeheer. 
Voor een vaste prijs per boom per jaar kunt u hiervan gebruik maken. Tevens verzorgt 
digitree aanvullende diensten als projectvoorbereiding, instructie in het gebruik en
telefonische helpdesk. Ook doorontwikkeling en bijbehorende updates van de software
zijn bij deze prijs inbegrepen.

Het kan natuurlijk voorkomen dat uw vragen en wensen niet volledig beantwoord worden 
met de inzet van onze software. Op aanvraag verleent digitree daarom ook diensten op
het gebied van:

•	 Kaartvervaardiging
•	 GIS	en	data	analyse
•	 Maatwerk	oplossingen	voor	inspectie-	en	monitoringssoftware
•	 Optimalisatie	van	uw	bestandsbeheer

digitree in een notendop
	
•	 een	GPS	gestuurde	kaartapplicatie
•	 eenvoudig	plaatsen,	muteren	en	verwijderen	van	bomen
•	 waarborging	zorgplichtregistratie	(VTA)
•	 registratie	actuele	onderhoudstoestand	en	uitgevoerd	werk	
•	 boomgegevens	overal	benaderbaar	via	internet
•	 zelf	kaarten	plotten	en	overzichten	downloaden
•	 uitwisseling	met	diverse	beheersystemen
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Waarom digitree?
Aanleiding van de ontwikkeling van digitree is een concrete wens
uit de boomverzorgingswereld:“vereenvoudig	het	inwinnen,
beheren	en	presenteren	van	boomkenmerken.” Overheden en
andere boombeherende organisaties hebben vaak allemaal een
eigen boombeheersysteem. Het is voor boomverzorgers ondoenlijk
om kennis te hebben van al deze systemen. Wanneer een
organisatie niet beschikt over een beheersysteem gebruikt men
vaak spreadsheet-programma’s en analoge kaarten. Hierbij
ontbreekt de techniek om kaart en boomkenmerken aan elkaar
te linken. 
Met digitree kunnen boomverzorgers en boombeheerders op
eenvoudige en eenduidige wijze boomkenmerken zowel op
kaart als in een gegevensbestand vastleggen.

	 Elke	boomverzorger	of	boombeheerder	is	verzekerd	van	eenvoudig
	 beheer	van	boomgegevens	met	de	software	van	digitree.

digitree: praktisch gereedschap
Jarenlange ervaring met grootschalige inventarisatieprojecten leert dat het gegevensbeheer
rondom bomen vraagt om eenvoudige en overzichtelijke software. De functies in de software 
van digitree zijn bewust beperkt tot registratie en presentatie van gegevens. Hiermee
beschikt elke boominspecteur of -controleur over voldoende mogelijkheden zijn dagelijks 
werk te doen.

Samenwerking met boomverzorgende bedrijven en adviesbureaus
is zeer waardevol. Suggesties vanuit de dagelijkse praktijk worden
direct verwerkt. Deze input maakt het mogelijk om de software
van digitree continu af te stemmen op wensen van de gebruiker.
De praktische toepasbaarheid blijft hierdoor gewaarborgd.

	 Gebruikers	prijzen	digitree	om	de	eenvoudige	bediening	van	de
	 software	en	kunnen	vaak	binnen	een	half	uur	al	aan	de	slag.

De software
mobiele applicatie
De mobiele applicatie is te gebruiken op een PDA. Huidige PDA’s
beschikken over voldoende capaciteit om meerdere inventarisatie-
projecten te bevatten. Per project is een digitale kaart met boom-
symbolen beschikbaar. Een GPS markeert uw locatie. Invoeren of
muteren van gegevens kan per boom of groepsgewijs.
Vanzelfsprekend kunnen bomen toegevoegd of verwijderd worden.
Per boom worden onder andere de onderhoudstoestand en VTA
gebreken vastgelegd.

Per gecontroleerde boom voegt de applicatie automatisch een regel
toe aan het logboek met de naam van de inspecteur en de datum
en tijdstip van de uitgevoerde actie. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke zorgplicht-
registratie. Het logboek kan tevens dienen als basis van uw besteksadministratie. 

internetviewer
Boomgegevens en inspectielogboek kunnen geupload
worden naar de internetviewer. Hierdoor zijn de gegevens
toegankelijk voor meerdere gebruikers. Denk hierbij
aan planvormers of beleidsmedewerkers, maar ook aan
externe aannemers die snoeiwerkzaamheden uitvoeren.
Op de internetviewer zijn de bomen ingedeeld in een
aantal thema’s. Standaard zijn een indeling in onder-
houdstoestand en in VTA frequentie beschikbaar.
Vanaf de internetviewer is het mogelijk om eenvoudige
kaarten te printen en boomgegevens te downloaden naar
uw eigen computer.

conversiemanager
De op een PC te installeren conversiemanager verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen
de PDA en de internetviewer of andere beheersystemen. De conversie van import- en export-
gegevens is verschillend te definiëren. Hierdoor is uitwisseling met diverse beheersystemen 
mogelijk. Ook kunnen boomgegevens als themakaart geëxporteerd worden naar de PDA.

Prijzen per jaar

	 0-5000	bomen:	 E 0,15 per boom

	 5000-10000	bomen:	 E 0,12 per boom

	10000-25000	bomen:	 E 0,10 per boom

	25000-50000	bomen:	 E 0,08 per boom

	 >	50000	bomen:	 E 0,07 per boom


