Nieuwe versie AR-tool
BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE AR-TOOL OPLOSSING
Veel gemeenten maken gebruik van de bestaande AR-tool oplossing. De huidige oplossing bestaat
uit diverse modules met in totaal zo’n 440 overzichten. Deze overzichten richten zich op de kwaliteit
van gegevens binnen de Makelaarsuite, maar ook op de gegevenskwaliteit van daaraan gerelateerde
applicaties. De software van de AR-tool wordt ‘standalone’ geïnstalleerd en de overzichten kunnen
worden vervaardigd door de gebruiker van de AR-tool software. Tijdens het aanmaken van de
overzichten worden de gegevens rechtstreeks uit de betrokken applicatiebestanden benaderd.
BESCHRIJVING VAN DE NIEUWE AR-TOOL OPLOSSING
Met de komst van het nieuw ontwikkelde ‘Linked Data Framework’ op het Node.js platform (het
platform waar ook het nieuwe CiVision Integraal Raadplegen en CiVision Operationele Overzichten
gebruik van maken), is de mogelijkheid ontstaan om de nieuwe AR-tool daarin te integreren.
Dit biedt de volgende voordelen:







AR-tool overzichten zijn voor alle geautoriseerde medewerkers direct opvraagbaar in de
webbrowser; er is dan geen ook distributie van de overzichten naar collega’s (e-mail, print,
e.d.) meer nodig door de medewerker, die de AR-tool software ‘stand-alone’ gebruikt
De applicatiegegevens, benodigd voor de overzichten, worden niet meer rechtstreeks uit de
originele applicatiebestanden gehaald, waardoor de overzichten zéér snel aan de
eindgebruiker getoond kunnen worden
Het ophalen van de gegevens uit de applicatiebestanden kan op rustige momenten ingepland
worden, zodat applicatiegebruikers geen hinder ondervinden van queries die tijdens het
draaien van de AR-tool overzichten uitgevoerd worden
Alle AR-tool overzichten kunnen door de eindgebruiker naar Excel geëxporteerd worden voor
verdere analyse
Het samenstellen van overzichten is nu veel flexibeler; een eindgebruiker kan zelf bepalen
welke gegevenskolommen op het overzicht getoond moeten worden
Bij vergelijkingsoverzichten van de nieuwe AR-tool kunnen eindgebruikers zelf de criteria
bepalen op basis waarvan de bestanden met elkaar gekoppeld moeten worden (bijv. BSN, Anummer, e.d.). Bovendien kunnen zij zelf aangeven welke gegevens met elkaar vergeleken
moeten worden.

Enkele voorbeelden van de nieuwe AR-tool overzichten
Tegels waaronder de diverse overzichten gebundeld zitten:

Voorbeeld overzichten onder ‘Kwaliteit persoon’:

Voorbeeld resultaat overzicht:

OVERGANG VAN BESTAANDE AR-TOOL NAAR DE NIEUWE AR-TOOL
Nog niet alle bestaande AR-tool overzichten zijn beschikbaar in de nieuwe AR-tool (zie ook bijlage).
Dat betekent dat de bestaande AR-tool software nog gewoon gebruikt kan worden. De licenties voor
de verschillende modules blijven van toepassing. PinkRoccade Local Government zal gefaseerd de
overzichten geschikt maken voor de nieuwe AR-tool.
Om de nieuwe AR-tool te kunnen gebruiken dient het Node.js platform te worden geïnstalleerd. Als u
al gebruik maakt van de nieuwe producten CiVision Integraal Raadplegen en/of CiVision Operationele
Overzichten, dan is dat al gebeurd.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de AR-tool van CiVision Operationele Overzichten of een demonstratie op
locatie? Neem dan contact op met Anne-Christin Rosenberg via 06-13458780.

BIJLAGE BESCHIKBARE OVERZICHTEN NIEUWE AR-TOOL
Beschikbare overzichten in de nieuwe AR Tool m.b.t. vergelijking van persoonsgegevens (module ARtool CMM CPA). Door de vernieuwde opzet kunnen eindgebruikers zelf bepalen welke gegevens
vergeleken moeten worden. Hierdoor zijn diverse overzichten van de oude AR-tool niet meer nodig.
De gegevens die tussen Cipers-iSeries en Makelaar vergeleken kunnen worden zijn:

















































Burger Service Nummer
Gemeentecode inschrijving
Voornamen
Voorletters
Voorvoegsel geslachtsnaam
Geslachtsnaam
Geslachtsaanduiding
Code adellijke titel predikaat
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboortelandcode
Burgerlijke staat
A nummer
Datum overlijden
Gemeentecode plaats overlijden
Omschrijving plaatsoverlijden
Landcode overlijden
Reden opschorting
Indicatie geheim
Aanduiding naamgebruik
Datum sluiting
Datum ontbinding
Reden ontbinding
BSN echtgenoot
Straatnaam Inschrijf
Huisnummer Inschrijf
Huisletter Inschrijf
Huisnummertoevoeging Inschrijf
Aanduiding bij huisnummer Inschrijf
Locatieomschrijving Inschrijf
Postcode Inschrijf
Woonplaatsnaam Inschrijf
Gemeentecode Inschrijf
Gemeente naam Inschrijf
Landcode Inschrijf
Landnaam Inschrijf
Straatnaam Verblijf_Vestiging
Huisnummer Verblijf_Vestiging
Huisletter Verblijf_Vestiging
Huisnummertoevoeging Verblijf_Vestiging
Aanduiding bij huisnummer Verblijf_Vestiging
Locatieomschrijving Verblijf_Vestiging
Postcode Verblijf_Vestiging
Woonplaatsnaam Verblijf_Vestiging
Gemeentecode Verblijf_Vestiging
Gemeente naam Verblijf_Vestiging
Landcode Verblijf_Vestiging
Landnaam Verblijf_Vestiging


































Wijkcode Verblijf_Vestiging
Buurtcode Verblijf_Vestiging
Wijknaam Verblijf_Vestiging
Buurtnaam Verblijf_Vestiging
Straatnaam Correspondentie
Huisnummer Correspondentie
Huisletter Correspondentie
Huisnummertoevoeging Correspondentie
Aanduiding bij huisnummer Correspondentie
Locatieomschrijving Correspondentie
Postcode Correspondentie
Woonplaatsnaam Correspondentie
Gemeentecode Correspondentie
Gemeente naam Correspondentie
Landcode Correspondentie
Landnaam Correspondentie
Actueel persoon
Binnengemeentelijk persoon
Onderzoek overlijden
Onderzoek verblijfstitel
Onderzoek inschrijfadres
Onderzoek verblijfadres
Onderzoek identificatiebewijs
Onderzoek kindgegevens
Onderzoek nationaliteit
Onderzoek oudergegevens
Onderzoek huwelijk
Code verblijfstitel
Datum verkrijging verblijfstitel
Datum verlies verblijfstitel
Indicatie gezag minderjarige
Indicatie curateleregister

Beschikbare overzichten in nieuwe AR Tool m.b.t. kwaliteit personen:



















Adres onbekend
Binnengemeentelijk zonder verblijfsadres
Code naamgebruik gevuld, geslachtsnaam partner leeg
Gemeentecode inschrijving wijkt af van de gemeentecode in het inschrijf- of verblijfadres
Met 1 afnemer
Met binnengemeentelijk inschrijfadres zonder woonplaats
Met binnengemeentelijk verblijfadres zonder woonplaats
Met code Nederland als inschrijfadres zonder gemeentecode inschrijving
Met code Nederland als verblijfadres zonder gemeentecode inschrijving
Met inschrijf- of verblijfadres Onbekend
Met Nederlands verblijfadres zonder gemeentecode verblijf
Met verschil tussen inschrijf- en verblijfadres
Overlijden persoon in gemeente niet geleverd door burgerzaken
Personen met indicatie
Personen zonder inschrijfadres
Zonder A-nummer
Zonder BSN
Zonder geboortedatum

Beschikbare overzichten in nieuwe AR Tool m.b.t. kwaliteit adressen:




















Actuele adressen gekoppeld aan 1 of meer verblijfsobjecten
Actuele adressen gekoppeld aan MOB en of PRS en of KDO zonder VBO
Actuele adressen gekoppeld aan VBO en bedrijf en persoon
Actuele adressen gekoppeld aan VBO en KDO
Actuele adressen gekoppeld aan VBO en NNP
Actuele adressen gekoppeld aan VBO en Persoon
Adressen met gevulde huisletter
Adressen met gevulde huisnummeraanduiding
Adressen met gevulde huisnummertoevoeging
Adressen met gevulde locatie
Adressen met huisnummer
Adressen met lege woonplaatsnaam
Adressen met straatcode 0 of leeg
Adressen zonder postcode
Binnengem adressen waarbij hlt htv ad en of locatie zijn gevuld
Binnengemeentelijke adressen met VBO maar zonder KDO
Binnengemeentelijke adressen zonder datum_ingang
Binnengemeentelijke adressen zonder wijk- en of buurtcode
Dubbele adressen

Beschikbare overzichten in nieuwe AR Tool m.b.t. kwaliteit bedrijven (NNP BG0204):





Adres onbekend
bedrijf gevonden met dezelfde zaaknaam
Bedrijf met vestigingsadres en straatnaam = Postbus
Bedrijf met vestigingsadres is briefadres
















Bedrijf zonder vestigingsadres
Briefadres met gemeente Onbekend
Briefadres met gemeentecode van vervallen gemeente
Briefadres zonder postkode
Briefadres zonder woonplaats
Met 1 afnemer
Met adres Onbekend
Onvolledig handelsregisternummer
Vestigingadres met gemeentecode van vervallen gemeente
Vestigingadres zonder gemeentecode
Vestigingadres zonder postkode
Vestigingadres zonder woonplaats
Vestigingsadres met gemeente Onbekend
Zonder Handelsregister- of burgerservice- of vestigings-nummer of RSIN

