Het LTC Platform
Met meer dan 4.000 actieve gebruikers is LTC doorontwikkeld tot een krachtig internationaal
platform voor de procesbegeleiding van aanvraag, afstemming en administratieve verwerking
van activiteiten in de openbare ruimte.
Het LTC Platform is opgebouwd uit drie verschillende software-applicaties: LTC Wegwerkzaamheden
& Evenementen, LTC Meldingen & Vergunningen en LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen.
Deze applicaties worden ingezet om verschillende werkprocessen te optimaliseren en automatiseren.
Ze maken gebruik van eenzelfde architectuur, waardoor gegevens tussen de verschillende applicaties
eenvoudig en tweezijdig kunnen worden uitgewisseld. Dat vergemakkelijkt de regievoering, het
combineren van verschillende werkzaamheden, de afstemming met onder andere nutsbedrijven
en netbeheerders, en het delen van deze informatie met hulpdiensten, OV-aanbieders of burgers.
De informatie kan bovendien ook heel eenvoudig worden uitgewisseld met externe zaak- en
financiële systemen.

Het LTC Platform verbindt
niet alleen systemen, maar
ook de professionals die
ermee werken

Efficiënt

Communicate

Koppeling

Optimalisatie van de
werkprocessen (digitaal
aanmelden en afhandelen
van alle werkzaamheden in de
openbare ruimte).

Heldere afstemming en
communicatie, binnen en buiten
de gemeente- of provinciegrens.

Zaakgericht werken. Eenvoudig
te koppelen met uw zaak- of
financieel systeem.
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DE LTC SOFTWARE-APPLICATIES

Optimaal beheren,
afstemmen en
communiceren van
wegwerkzaamheden en
evenementen

Automatiseert het
proces van aanvragen,
vergunnen en
afhandelen van
graafwerkzaamheden

Via één systeem
aanvragen indienen,
afstemmen,
goedkeuren en
vergunnen
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LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen
Met LTC Tijdelijke VerkeersMaatregelen kunnen gemeenten, provincies en aannemers op een
transparante en prettige manier samenwerken. Alle aanvragen voor tijdelijke verkeersmaatregelen
worden op eenzelfde manier verwerkt en uitgewisseld. In de praktijk betekent dit dat het indienen
van een aanvraag door een aannemer, maar ook het afstemmen, goedkeuren en verlenen van een
vergunning, via één systeem gebeurt. Dit levert enorme tijdwinst op. Bovendien verbetert het de
afstemming en kwaliteit van de dienstverlening en stimuleert het de samenwerking met aannemers
en andere betrokkenen.

Met deze
softwareoplossing
bespaar je veel
tijd en voorkom je
conflictsituaties

Gegevensuitwisseling

Overzicht

Geen conflicten

Aannemers dienen de
aanvragen zelf in de applicatie
in. De gemeente hoeft
deze alleen nog maar af te
stemmen en daarna goed- of
af te keuren.

Eén actueel overzicht
van alle werkzaamheden
van aannemers en
overige partijen.

Als alle werken inzichtelijk
zijn, stimuleert dit de
samenwerking en voorkomt
het conflicten.
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AANVULLENDE MODULES

Koppeling

LTC Map Service

Unieke koppeling
met externe
systemen

Gemakkelijk en snel
alle kaartwijzigingen
doorgeven
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