Ruimtelijke projecten versnellen,
júist in tijden van crisis.
Volledig online een ruimtelijk project opzetten? Het kán!
Een online IPM-team alsof je samen in een projectkamer zit? Het kán!
Stakeholders online volledig laten participeren? Het kán!
Dat alles met alleen een browser en internet verbinding? Het kán!
Maak kennis met ons online PIM geo-platform!
Laat uw project niet vertragen, maar versnél het juist met de inzet van de beste tools. We
bieden tijdelijk extra ‘Corona’ webinars aan ter eerste kennismaking met PIM.info. Naar wens
kunt u daarna deelnemen aan de basiscursus Project Informatie Managment (PIM), die gegeven wordt in 4 blokken van 2 uur. Uiteraard online en tijdelijk helemaal gratis.
PIM.info is hét geo-gedreven platform waarmee je ten allen tijde volledig zicht houdt op je
project en dat samenwerking, tussen teamleden en alle andere stakeholders, optimaal ondersteunt. Alle relevante, op juistheid en geldigheid gecheckte, in- en externe kaartinformatie,
ontwerpen, documenten en andere gegevens kunnen letterlijk in een handomdraai visueel
worden gemaakt. En dat in hun volle geografische context, waardoor ook risico’s plaats-afhankelijke inzichtelijk worden gemaakt. Alles online vanaf onze eigen, goed beveiligde servers.
Wat is PIM.info?
Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij ruimtelijke projecten (GWW, gebiedsontwikkeling, etc.)
in al hun fasen, van verkenning tot oplevering, door de project informatie goed voor u te organiseren en te managen. Daarbij gebruiken we zelf ontwikkelde, visuele tools die ook uitstekend
voldoen bij werken ‘op afstand’. Alle benodigde, goed gecontroleerde projectinformatie wordt
in de ‘cloud’ ontsloten binnen één projectplatform en is daarom 24/7 beschikbaar voor alle
teamleden en op elke werkplek. In het PIM geo-informatie platform wordt tekstuele informatie
visueel vertaalt in kaartlagen. Niet alleen de informatie uit het project zelf, maar ook alle mogelijke geo-data uit openbare bronnen zoals het kadaster. Daardoor kan je over elke willekeurige locatie in een projectgebied alle relevante informatie met een druk op de knop voor alle
deelnemers in de sessie zichtbaar maken en manipuleren. ‘What-if’ vragen kunnen ter plekke
worden onderzocht, waardoor je als projectteam snel een goede en ruimtelijke afweging kan
maken. Dat werkt óók goed in online participatie sessies. Je project versnelt.
Nooit meer zoeken naar (de juiste) informatie. Dankzij de PIM functie en het PIM platform
wordt informatie de online motor van uw project en houd je letterlijk zicht op je project. Systems
Engineering (SE) en Integraal Project Management (IPM) tot leven gebracht. Ons platform is
ook gekoppeld aan andere online systemen waarmee deze werkwijzen verder kunnen worden
ondersteund, zoals Relatics en Sharepoint. Het risicodossier kan uitstekend binnen het PIM
platform zelf worden onderhouden.
PIM.info ondersteunt vrijwel alle werkprocessen in een project, specifiek via facilitatie van de
volgende activiteiten en dat ook bij werken ‘op afstand’ (voor meer detail, zie www.pim.info) :
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Beheren, ontwikkelen en borgen van alle ruimtelijke projectinformatie;
Overleggen met teamleden waarbij alle informatie direct voorhanden en zichtbaar is;
Ontwerpsessies in teamverband waarbij ontwerpen online getekend en beoordeeld
kunnen worden door de deelnemers;
Overleggen met Stakeholders/ bestuurders/ etc. waarbij alle informatie voorhanden en
visueel in snel oproepbare kaartlagen zichtbaar is;
Online informatie ‘avonden’ in de vorm van een webinar;
Omgevingsmanagement met online ‘keukentafelgesprekken’;
Tijdens virtueel overleg autorisatie individueel instellen (van meekijken tot meedoen);
Tijdens overleg beschikking over digitaal whiteboard en mogelijkheid tot het maken van
schetsen over bestaande kaartlagen heen;
Resultaten van een sessie liggen direct vast in het PIM platform, waarmee het geborgd
is en direct overdraagbaar naar anderen.

Kortom, alles wat je nodig hebt om werkprocessen effectief te ondersteunen is beschikbaar in
een virtuele omgeving, zelfs in een mate die menig fysiek samenwerkend IPM-team ontbeert.
Daarom durven wij te claimen dat inzet van PIM de risico’s zichtbaar maakt en uw project
versnelt.
Onze kennismaking aanbieding.
De meeste projectteams werken gewoon door tijdens de huidige Corona crisis, ook al zitten
de teamleden noodgedwongen thuis. We weten dat veel teamleden hierbij problemen ondervinden omdat hun tools niet toereikend zijn om op afstand efficiënt samen te werken. Wij nemen graag de uitdaging aan, ook vanuit een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, om
die teams wél optimaal te samen te laten werken. Op afstand. Onze programmeurs hebben
de afgelopen tijd heel hard gewerkt om de virtuele ervaring nog beter te maken en hebben nu
een volledige online ‘werkplek’ ontwikkeld op het PIM platform, waarbij anderen á la minute
kunnen aanschuiven voor overleg. Dit werkt samen met video tools, maar kan ook prima toegepast worden met additioneel alleen een telefoonverbinding. Deelnemers beleven dezelfde
interactieve omgeving met kaartlagen, incl. brondocumenten, risicodossier of wat ook, en kunnen aantekeningen maken op een gedeeld whiteboard.
PIM.info organiseert een aantal Webinars waarin we u meenemen in de
mogelijkheden die PIM.info biedt bij het voorbereiden en uitvoeren van
ruimtelijke projecten. Wanneer u na deze Webinar geïnteresseerd bent,
kunt u zich opgeven voor een online basiscursus Project Informatie Management van 4 x 2 uur. Na deze cursus bent u in staat zelfstanding de
PIM methode toe te passen waarbij het delen, ontwikkelen en borgen van
informatie centraal staat. En u ontwikkelt vaardigheden om in een virtuele
omgeving uw rol binnen het projectteam op te pakken. Een werkende PIM
basis-omgeving voor uw project hebt u dan tijdens de cursus al opgebouwd en mag daarna 2 maanden lang worden gebruikt.
Dit alles bieden wij gratis aan voor onze relaties.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Piet Stout:
Tel.: 06 - 4673 5032
Email: piet.stout@PIM.info
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