
Stap voor stap

In de omgevingscan van TerraScope is
het op eenvoudige wijze mogelijk om
een ontwerp of zelf ingetekend object te
analyseren op beschikbare open data.

Door het stappenplan word je vanzelf de
juiste richting in geholpen. Door onze
ingestelde filters zijn raakvlakken direct
inzichtelijk. De omgevingscan is online
toegankelijk en je kan een rapport
downloaden met de resultaten.  

Real time externe geografische data
verzamelen en ontsluiten behoort ook tot
de mogelijkheden van TerraScope. Met
API’s wordt de verbinding gelegd van
jouw data naar jouw datalake. Data
wordt naar jouw wens inzichtelijk en
visueel gemaakt. En wat denk je van
dashboards in de vorm van (interactieve)
kaarten, indicatoren, grafieken, getallen
of heatmaps? Zelfs trends zijn in één
oogopslag in te zien. 

We doen dit in de vorm van maatwerk,
zodat het naadloos aansluit op jouw
wensen en eisen. Met een cloud
infrastructuur die, op gebied van
veiligheid, performance en
schaalbaarheid, state-of-the-art
faciliteiten biedt.

Omgevingscan

GRIP OP RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Grip
op conditionering, tijd,

geld, kwaliteit, veiligheid
en risico’s

Inzicht
 in boven- en

ondergrondse data op
één platform

Centraal
staat één digitale

waarheid voor alle
betrokkenen

Datalake

www.terrascope.nl

TerraScope is een uniek platform waarmee je ruimtelijke
ontwikkeling écht kan beheersen.



Met het Essential
pakket heb je

volledig inzicht in
openbare

datalagen, kan je
zelf externe
datalagen

toevoegen en
zelfs jouw

bedrijfsdata
bibliotheek
uploaden. 

 
De data is

geografisch
eenvoudig te
filteren en te
doorzoeken.

 
Ook krijg je de

mogelijkheid om
foto's in te

voegen op de
kaartlaag, om de

situatie op de
locatie inzichtelijk

te hebben.
 

Uiteraard
ontbreken een

zoekfunctie,
streetview en

satellietview niet. 

www.terrascope.nl

Essential Professional Enterprise Unlimited*

Het Professional
pakket geeft je de
mogelijkheid om

om zelf een
ontwerp toe te

voegen of te
tekenen. 

 
Gegevens

toevoegen aan
het object, kan

via de
objectenboom.

 
Daarnaast is het

mogelijk om
separaat een

omgevingsobject
aan te maken en
te beheren (denk

hierbij aan
percelen of K&L

derden).
 

Afspraken zijn op
eenvoudige wijze
vast te leggen en

kunnen voor
iedereen

inzichtelijk
worden gemaakt. 

Het Enterprise
pakket is gericht

op
samenwerking. 

 
Je wordt volledig
ondersteund met
workflows, wat

maakt dat je
beheerst en
efficient kan

werken.
 

Omdat
samenwerking

essentieel is in dit
pakket, krijg je de
mogelijkheid om
notificaties in te
stellen, staat er

digitale
brainstorm voor
je klaar, kan je

actielijsten
aanmaken en

post-it's plakken.
Met onze view

portals is
relevante data

informatie
eenvoudig te

delen met
betrokkenen. 

 Met het Unlimited
pakket staat het
hele platform tot
je beschikking. 

 
Door dit pakket

wordt jouw
project

ondersteund
middels machine

learning,
automatische

ontwerp
voorstellen en

trade-off
mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*in ontwikkeling
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TerraScope Platform

TerraScope
pakketten zijn

complementair
aan elkaar.


