
GOconnectIT biedt digitale oplossingen ter ondersteuning van het 
gehele Klic-proces. Van de volledige automatische afhandeling van 
de aanvraag bij het Kadaster tot aan het raadplegen van de Klic in 
het veld en het vastleggen van preventiemaatregelen. Met de diverse 
modules helpen we u om graafschades te voorkomen en het proces 
efficiënter in te richten.

VERBETER UW KLIC-PROCES
met de services van GOconnectIT

KAS +
KLIC BEHEER

Met de Klic Aanvraag Service vraagt u 
eenvoudig een Klic-melding aan in Klic Beheer 
en wijst deze direct toe aan de desbetreffende 

veldmedewerker(s). Het systeem zorgt voor 
afhandeling van de Klic-melding met het 

Kadaster. 

Met Klic Beheer heeft u een overzicht 
van uw projecten. U kunt Klic-meldingen 
toewijzen aan veldmedewerkers, die zij (op 
de put) kunnen raadplegen in de Klic App op 
smartphone en tablet. Ook voldoet u hiermee 
aan de wetgeving (WION) en kunt u de 
afhandeling van de Eis Voorzorg vastleggen.

www.goconnectit.nl
0343 – 575 371

info@goconnectit.nl

Monteurs in het veld kunnen met de Klic App 
proefsleuven, afwijkende situaties, foto’s en 

graafschades eenvoudig registreren. Ook 
houdt de App bij waar de veldmedewerker 

heeft gelopen en hoe vaak de Klic is bekeken.

Voordelen
• Laagdrempelig; eenvoudige aanvraag van Klic-meldingen
• Zowel vanaf pc als smartphone of tablet aanvragen
• Overal; ook vanaf de bank of op de put
• Uitgestelde aanvraag
• In één keer klaar: het systeem handelt alles verder af 

Voordelen
• Borgen en inzicht
• Efficiënt
• Uniform
• Automatische verwerking e-mails van het Kadaster
• Kans op graafschades daalt

Voordelen
• Meer focus op reductie graafschades
• Voldoen aan wetgeving omtrent Eis Voorzorg en afwijkende situaties
• Sturen op preventiemaatregelen
• Inzicht en bewustwording
• Bewijs
• Eenvoudige registratie en uitwisseling

Zodra de Klic-melding beschikbaar is,  komt 
deze automatisch bij het juiste project in 
Klic Beheer en kunnen de geselecteerde 

medewerkers deze openen in de Klic App.

Op kantoor heeft u inzicht in het gedrag van 
veldmedewerkers. Met de preventiedossiers 

kunt u de gegevens van alle veldmedewerkers 
raadplegen en zien welke medewerkers 

zorgvuldig werken.

De service genereert preventierapporten. 
Hiermee staat u sterker bij het afhandelen van 

schades met uw verzekeringsmaatschappij 
en kunt u zorgvuldig graven aantoonbaar 

maken richting opdrachtgevers. U kunt exact 
aantonen waar u gewerkt hebt en welke 

maatregelen u heeft getroffen. 

Met het Preventie Dashboard maakt u 
preventiedata inzichtelijk. Zo kunt u uw 

medewerkers proactief sturen en kunt u zien 
hoe zij met preventiemaatregelen omgaan.
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Efficiënt Klic-meldingen aanvragen
met de Klic Aanvraag Service (KAS)

Overzicht en beheer
met Klic Beheer

Meer weten? 

Graafschade voorkomen 
met de Preventie Service

U kunt de Klic Altijd en Overal Service 
koppelen met uw ERP of Werkorder 
Management Systeem middels de Connector 
(API/koppelplatform). Dit maakt een volledig 
geautomatiseerd proces mogelijk bij 
bijvoorbeeld huisaansluitingen.

Koppel
met onze Connector

Klic Beheer is interessant voor bedrijven die meer dan 100 Klic-meldingen per jaar doen.  
Bij minder Klic-meldingen per jaar adviseren wij te werken via www.klic-app.nl.  


