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Maak kennis met: Juiste GIS-organisatie voor elke gemeente  
GIM seminarie: GIS bij lokale besturen: meer dan kaarten alleen ...  
GIM Toepassingen: Oplossingen voor de lokale besturen  
GIM behaalt het ISO 9001:2008  
GIM & Vicrea & Safe Software nodigen uit: FME World Tour 2011  
GIM deelname aan: Infopol  
GIM GIS training Centre: Extra verkeersbordendatabankopleidingen  
GIM GIS training Centre: Kalender voorjaar 2011  

 

> Maak kennis met: Juiste GIS-organisatie voor elke gemeente  
 
“Vooral over kleinere gemeenten ontvangen we signalen dat ze er niet in slagen  
om alle GIS-gerelateerde informatie die de Vlaamse overheid opvraagt, correct  
aan te leveren”, zegt Tom Callens van de Stafdienst van de Vlaamse Regering.  
 
“Daarom bestelden wij bij GIM een uitvoerige studie: een organisatiemodel dat  
de gemeenten én ons helpt. Via een grondige inventarisatie werden een reeks  
bestaande geo-initiatieven tussen de Vlaamse overheid en gemeenten onderzocht.  
Daaruit werd een methode afgeleid om het in de toekomst beter te doen.    
GIM vertaalde deze methode en procesbenadering in vier praktijkvoorbeelden.”  
 

 
 
Lees meer  
 

 

> GIM seminarie: GIS bij lokale besturen: meer dan kaarten alleen…  
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U bent betrokken bij het GIS in uw gemeente en staat open voor nieuwe  
ontwikkelingen? Of u wil starten met GIS in uw gemeente en bent op zoek naar  
goede raad? Dan bent u welkom op ons seminarie!  
 
Dit gaat door op vrijdag 18 maart 2011. Deelname is gratis maar de plaatsen  
zijn beperkt!  
 
Lees meer  
 

 

> GIM Toepassingen: Oplossingen voor de lokale besturen  

 
GIM stemt zijn dienstverlening af op de concrete taken van uw gemeente:  
van een stappenplan voor de integratie van een GIS tot het ontwikkelen van  
een op maat gemaakte toepassing. Wij hebben ook een concurrentieel pakket  
van modulaire GIS-oplossingen, gericht op de gemeentelijke opdrachten.  
Geen gesloten doos, maar een basispakket dat u, wat data en functionaliteit  
betreft, naar wens kneedt.  
 
GIM biedt:  

• Projectbeheer  
• Deskundig GIS-advies  
• Verzamelen en beheren van uw geografische gegevens  
• GIS Software  
• Opleidingen  
•  

Lees meer  
 

 

> GIM heeft het ISO 9001:2008 certificaat behaald!  
 
Met dit certificaat legt GIM de nadruk op klanttevredenheid, kwaliteitszorg  
en continue verbetering van onze dienstverlening.  
 
Hiermee voldoet GIM aan alle eisen van het internationaal erkende agentschap.  
Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een analyse van  
de verschillende bedrijfsprocessen, gaande van project management en -uitvoering,  
software ontwikkeling en data productie, help desk, opleidingen, ...  
 
Lees meer  
 

 

> GIM, Vicrea & Safe Software nodigen uit: FME World Tour 2011  
 
Op 6 april 2011 organiseren GIM & Vicrea, samen met Safe Software, de  
FME World Tour 2011, editie Benelux, te Antwerpen in de zoo.  
 
Tijdens dit eendaags event zullen FME gebruikers kennis kunnen maken met  
FME 2011, FME specialisten, FME klantenverhalen van RouteYou en nog veel meer!  
 
Schrijf in!  
 

 

> GIM neemt deel aan:  
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• Infopol - 23, 24 & 25 mei 2011 in Kortrijk 

 

 

> GIM GIS training Centre: Extra Verkeersbordendatabankopleidingen  

 
Vanaf begin maart worden er extra verkeersbordendatabankopleidingen georganiseerd.  
Deze opleidingen zijn toegankelijk voor de bij de Vlaamse Overheid  
geregistreerde gebruikers van de verkeersbordendatabank.  
 
Meer Informatie  
 

 

> GIM GIS training Centre: Kalender voorjaar 2011  

 
Onze GIS experten zijn uw lesgevers: trainingen vanuit de echte GIS praktijkwereld  
 
Kalender Voorjaar 2011  

• 2011/03/01 - OpenGIS Webservices & PostGIS & GeoServer  
• 2011/03/03 - GIM WebGIS  
• 2011/03/15-17-22 - ArcGIS basis 9.3  
• 2011/03/23 - MapInfo Adv 1 Data beheer  
• 2011/03/30 - MapInfo Adv 2 Data analyse  
• 2011/04/5-7 - ArcGIS 10.0 Niv I  
• 2011/04/06 - Nieuw in ArcGIS 10.0  
• 2011/04/26-28 - 05/3 - ArcGIS 10.0 Niv II  
• 2011/05/05 - ArcGIS 10.0 Niv III: Personal & File geodatabases  
• 2011/05/10 - ArcGIS 10.0 Niv III: Cartografie & visualisatie  
• 2011/05/11-18 - FME Basis  
• 2011/05/12 - ArcGIS 10.0 Niv III: Editeren  
• 2011/05/17 - ArcGIS 10.0 Niv III: Geografische analyse  
• 2011/05/19 - ArcGIS 10.0 Niv III: Werken met rasters  
• 2011/05/24 - ArcGIS 10.0 Niv III: Automatisatie en productiviteit  
• 2011/05/26 - Inl tot GML  
• 2011/05/31 - Inl tot OpenGIS WebServices  
•  

 

 

GIM nv  
Geographic Information Management  
Researchpark Haasrode 1505  
Interleuvenlaan 5, 3001 Heverlee - Belgium 
Tel.: +32 16 40 30 39  Fax: +32 16 40 69 39 
Mail: info@gim.be – web: http://www.gim.be 

 
N.B. Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar  
patricia@gim.be met als onderwerp 'unsubscribe'. Wij verwijderen u dan uit onze adressenlijst.  


