Stand van zaken

WAB*info is LIVE
Op 9 juli j.l. heeft de begeleidingscommissie onder leiding van Ellen
van Mulligen besloten om de applicatie Live te laten gaan.
In de laatste versie zijn een aantal cruciale verbeteringen aangebracht.
Deze verbeteringen waren nodig om de performanceproblemen op te
lossen die hiervoor nog een soepele gebruik van WAB*info
tegenhielden.

Geplande overleggen en/of
cursussen:
15 september 2009 : BC overleg in Den
Bosch , Locatie Zuidwal

Roadshows diensten:
In Juli zijn een aantal sleutelfiguren rond het beheer en de invulling van Zullen binnenkort worden ingepland

WAB*info op een uitgebreide cursus geweest, en zij hebben tijdens
deze cursus zichzelf kunnen overtuigen van de huidige werking van
WAB*info. Op deze ervaring is dan ook besloten om het programma
vrij te geven voor alle gebruikers.

Cursussen
Hierover vindt u meer op de website van
WAB*info onder het kopje Cursussen

Wij wensen u veel leesplezier namens het implementatieteam:
Dave Brouwer
Erik Evers
René de Brouwer

Hoe krijg ik toegang tot WAB*info
Via uw contactpersoon is het mogelijk toegang te verkrijgen tot WAB*info
Meer informatie over uw contactpersoon kunt u vinden op pagina 2 van deze
nieuwsbrief en op de website onder het kopje Organisatie.
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Wat gaat er binnenkort nog gebeuren
WAB*info is LIVE, maar dat wil nog niet zeggen dat er nu al veel data in WAB*info zit.
Het vullen van gegevens zal een belangrijk aandachtspunt worden voor de komende tijd.
Samen met uw contactpersoon zal hier hard aan gewerkt worden.
Daarnaast dient WAB*info bekend gemaakt te worden voor een groter publiek. Hiervoor
zal de afdeling NWOB van de waterdienst samen met Functioneel beheer
informatiebijeenkomsten ofwel roadshows gaan organiseren die we samen met uw
contactpersoon zullen gaan inplannen.
Mocht u of uw afdeling deel willen nemen aan een informatiebijeenkomst, neem hiervoor
dan contact op met uw contactpersoon

Toegang en Vragen
Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot bodem- of baggerwerken, :
- Helpdesk Water (www.helpdeskwater.nl)
De volgende personen zijn uw regionale contactpersonen.
Zij kunnen u toegang verlenen tot WAB*info en projecten voor u beheren.
Voor de diensten NoordHolland, Noord Nederland, Utrecht en IJsselmeergebied
- Lisette de Jong (IJ)
Voor de diensten Oost Nederland en Ruimte voor de rivieren
- Ton Engelen (ON)
Voor de diensten Zuid Holland, Zeeland en Noordzee
- Nico Antens (ZH)
Voor de diensten Limburg, Noord Brabant en Maaswerken
- Math Lemmens (LB)
Voor de Waterdienst
- Erik Evers / Okke Peijters
Voor Functioneel beheer, Gebruikersondersteuning en cursussen:
- Dave Brouwer (WD) of René de Brouwer (WD)
Voorzitter Begeleidingscommissie
- Ellen van Mulligen (NH)
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Tips en Tricks bij WAB*info
De belangrijkste tip:
- Bekijk de website van WAB*info, want hier vindt u veel
meer handige tips en tricks hoe het gemakkelijkst kan
worden omgegaan met WAB*info
Gebruikersondersteuning… Hoe werkt dat nu
Voor
‘computer’
problemen

Gebruiker
met een vraag,
wens of fout
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accountaanvragen

Helpdesk
(LSU)

Locale
contactpersoon
Voor vragen over
bagger- en
bodemwerken

Helpdesk Water
www.helpdeskwater.nl
Via
Topdesk

Applicatie
Beheer

Functioneel
Beheer

prioritering
wensen
vaststellen

Aanpassingen
doorvoeren

Gebruikersgroepen
(GOB en GOF)

Leverancier(s)

Colofon:
Auteurs:
Vormgeving;

René de Brouwer
René de Brouwer

Contactpersonen:
• Functioneel beheer:
o Dave Brouwer 06 51 38 13 70
o René de Brouwer 06 22 30 56 57
• Applicatiebeheer;
o Marco Meijerink 06 46 09 38 46
Website:
http://www.wabinfo.nl
E-mail:
fb.hws@rws.nl
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