KEY2BAG
Voor efficiënt beheer en betrouwbare basisgegevens
Zoekt u een betrouwbare applicatie, die uw BAG-werkzaamheden op efficiënte wijze ondersteunt en de
kwaliteit van uw BAG hoog houdt? Maak kennis met Key2BAG van Centric. Key2BAG maakt deel uit
van de Suite4iGovernance, onze totaaloplossing voor het beheer en de uitwisseling van
basisgegevens.

Efficiënt, betrouwbaar én bewezen

Hoge datakwaliteit

Als BAG-bronhouder hebt u behoefte aan een robuuste

Met Key2BAG kunt u uw streven naar hoge kwaliteit

applicatie die uw processen optimaal ondersteunt en

realiseren. Hoewel er geen BAG-inspecties meer worden

garant staat voor een kwalitatief hoogwaardige

uitgevoerd, zijn de beschikbare resultaten veelzeggend:

basisregistratie. Met Key2BAG hebt u daarvoor de juiste

23% van de geslaagde gemeenten gebruikt Key2BAG,

tool in handen. De applicatie is momenteel in gebruik bij

tegenover slechts 12% die de applicatie van de andere

ongeveer 100 gemeenten, met wie wij een langdurige en

grote marktpartij gebruikt.

goede relatie hebben als IT-partner.

Uw BAG in de keten
Realtime controles

U sluit Key2BAG gemakkelijk aan op andere applicaties;

Key2BAG leidt u met wizards eenvoudig door het

de applicatie past in iedere architectuur.

invoerproces. De wizards zijn gebaseerd op de
gebeurtenissen die zijn gedefinieerd in het BAGProcessenhandboek. Tijdens de invoer voert Key2BAG
realtime controles uit op de gegevens, aan de hand van

Datadistributie
De koppeling naar uw datadistributiesysteem leveren wij
standaard mee. Uiteraard ondersteunen wij de meest
recente standaarden, zoals StUF-BG 03.10.

de grondslagen van de BAG. Dit levert minder fouten op.
Het geringer aantal terugmeldingen en correcties zorgt

BGT-applicaties

daarnaast voor een flinke tijdsbesparing.

U koppelt Key2BAG gemakkelijk met de meeste bekende
BGT-applicaties. Het BGT-systeem levert de definitieve
geometrie aan uw BAG-werkvoorraad. U verwerkt deze
met één druk op de knop.
WOZ
Voor uw koppeling naar uw WOZ verstuurt Key2BAG
samengestelde berichten met gebeurteniscodes. Deze
berichten zijn gebaseerd op de berichtdefinities uit de
Berichtencatalogus BG0310-BAG.
Zaak- en Documentservices
Brondocumenten opent u direct in de applicatie met de

Efficiënt, betrouwbaar en bewezen

standaard Zaak- en Documentservices 1.0 (KING).

Cognos-packages

Méér dan een applicatie

Is kwaliteit voor u voortdurend een punt van aandacht?

Met Key2BAG kiest u niet alleen voor een betrouwbare

Met de Cognos-packages Key2BAG-basis en Key2BAG-

applicatie. Ook ons team van consultants staat voor u
klaar. Zij hebben uitgebreide materiekennis en staan u bij

uitgebreid kunt u hier actief op sturen. U bewaakt de
wettelijke termijnen van uw processen en krijgt met de

in de uitdagingen die u onderweg tegenkomt. Niet voor

standaardrapportages inzicht in de kwaliteit van uw data.

niets scoort Centric 7,1 op klanttevredenheid overall in

Alle rapportages uit het Kwaliteitsdashboard van het

het tweejaarlijkse Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Kadaster kunt u realtime uitvoeren. Zo gaat u direct

van de Gebruikersvereniging Centric.

proactief aan de slag!

Aanvullend voor uw BAG

Bulkmutaties

Samenwerken in één Key2BAG-omgeving

Een mutatie doorvoeren bij meerdere objecten tegelijk?

Zoekt u naar een efficiëntere manier om uw

Met de bulkmutatiefunctionaliteit in Key2BAG kan dat

werkzaamheden rondom het BAG-beheer te organiseren?

veilig en snel. En met de hoge kwaliteit die u gewend

Samenwerken met een (buur)gemeente in één BAG-

bent. Dat geldt ook voor mutaties op de geometrie.

omgeving behoort tot de mogelijkheden met Key2BAG.
Daarmee kunt u pieken en dalen opvangen, zoals

Onderdeel van Suite4iGovernance

vakantieperiodes en hebt u minder kosten aan

Key2BAG is een applicatie binnen de Suite4iGovernance.

infrastructuur- en applicatiebeheer.

De Suite4iGovernance komt voort uit de GEMMA en het
Melodies 3.0-innovatieprogramma van Centric.

GIS-uitgebreid

Met de Suite4iGovernance kunt u basisinformatie

Hebt u behoefte aan echte GIS-functionaliteit? Kies dan

verzamelen, beheren, ontsluiten en distribueren, binnen

voor de geïntegreerde module GIS-uitgebreid. Daarmee

uw organisatie en de keten.

tekent u met voldoende nauwkeurigheid de voorlopige
geometrie en berekent u de oppervlakken. In de module

De Suite4iGovernance bestaat naast Key2BAG uit

GIS-uitgebreid kunt u “snappen”, de pandvlakgeometrie

Key2Percelen, Key2Informatie en Key2Datadistributie.

van een bronlaag overnemen. De getekende lijnen sluiten
dan precies aan op al bestaande geometrie uit de huidige

Meer weten?

en een andere kaartlaag.

Wilt u meer informatie over Key2BAG of andere Centricoplossingen? Neem dan contact op met de Commerciële

BAG-extractvergelijking

Binnendienst, via telefoonnummer (0182) 34 57 01 of mail

Snel verschillen in uw lokale BAG en gegevens bij de

naar info.pss@centric.eu.

Landelijke Voorziening BAG (LV BAG) oplossen? Dat
doet u met de optionele module BAG-extractvergelijking.
U hebt daarvoor alleen een recent BAG-extract van uw
gemeente nodig. Als er verschillen zijn, dan kunt u ervoor
kiezen om een object te “synchroniseren” met de LV
BAG. Alle gegevens bij de LV BAG, inclusief historie,
worden dan overschreven met de gegevens uit Key2BAG.
Als u een attribuut wilt overnemen uit de LV BAG, dan
wordt alleen het geselecteerde gegeven overgenomen.
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