
Veelzijdig GIS en Asset Management
systeem voor uw hele organisatie

Met Kikker optimaliseert u het beheer van uw riolering, ste-

delijk water, wegen en groen assets en de daarmee verbon-

den prestaties, risico’s en investeringen gedurende de gehele 

levenscyclus, met als doel het realiseren van het strategische 

bedrijfsplan en de doelstellingen van uw organisatie.

Overzichtelijk
Kikker is het programma voor u om over-
zichtelijk zowel op object als op systeem- en 
keten-niveau gegevens te verzamelen, 
condities te onderzoeken en te beoordelen, 
kosten te berekenen en maatregelen te plan-
nen.

 

Doeltreffend 
Kikker is doeltreffend doordat het programma 
is gebaseerd op de CROW en Rioned richt-
lijnen.

Flexibel
Kikker is � exibel doordat u hiermee beheer-
data gemakkelijk combineert en uitwisselt 
met de topogra� e (BGT), het internet (Cloud), 
de grondroerdersregeling (WION) en ver-
schillende databases (ODBC). 

Windows API
Kikker is een Windows API programma met 
een eigen relationele database onder Oracle, 
MS Access, SQL Server of My-SQL. Het is 
ook goed toepasbaar naast andere beheer-
systemen.

Riolering en Stedelijk Water
Vroeger aparte werelden. Nu samen met 
regenwater en grondwater vervlochten in 
één programma. Gebaseerd op diverse 
richtlijnen en normen zoals: NEN-EN 
13508, NEN3398, NEN3399, RIONED- 
GWSW en WION-proof.

Wegen
Opgezet volgens CROW Wegbeheer 
2011 (publicatie 147). Goede uitwisseling 
van planning en schadebeelden met 
Riolering. Ef� ciënt gegevens uitwisselen 
met het Standaard Uitwisselingsformaat 
(SUF-WEG 1.0).  

Groen
Opgezet volgens Kwaliteits-catalogus 
openbare ruimte 2010, landelijke 
standaard voor onderhoudsniveaus. 
Kosten berekeningen via maatregel-
pakketten per beheergroep en gewenste 
onderhoudsniveaus. Inclusief VTA.

Met Kikker optimaliseert u het beheer van uw riolering, ste-



Vermogen om te veranderen

Een dynamische wereld stelt hoge eisen 

aan uw verandervermogen. Riodesk reali-

seert dit door goed te luisteren naar ideeën 

en wensen van beheerders. Wij zoeken 

oplossingen en implementeren deze in het 

programma Kikker. Zodat u met Kikker alle 

mogelijke beheerobjecten functioneel en 

rationeel beheert. Dus één programma voor 

uw complete asset Management.

Ontdek waardoor meer dan 150 gemeenten
en bedrijfen in binnen- en buitenland slim

en ef� ciënt werken dankzij

Zorgeloos WION
Automatische afhandeling van de KLIC-meldingen.

Professionele hosting.

Calamiteit e-mail bericht service.

INSPIRE proof.

PUB-DR     

PUB-DR is een programma om pomp-units te beheren. 

Pompput, Pomp(en) en Schakelkast gemaakt voor 

inspecties conform de BRL-K14020.

Windows Pro tablet
Kikker werkt ook op uw Windows Pro Tablet!

Tel. 0571-291194
E-mail: info@riodesk.nl

www.riodesk.nl


