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Kiest u voor DGI,
dan kiest u voor kwaliteit

Wat maakt DGI

I V I R bijzonder

- Wij brengen situaties digitaal in beeld d.m.v. video-reportages.
- Beelden worden professioneel geanalyseerd.
- Wij maken een adviesverslag van de film en analyse.
- Wij filmen, per auto, fiets, scooter en drone.
- Wij zijn snel inzetbaar.
- Wij hebben een betaalbaar systeem.
(met starttarief va. €75,- per uur)
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- D02 staat te ver van voorkant midden geleider
- L02 Hoort officieel rechts te staan
- Onderbord rechts onder B06 niet officieel

Toepassing I V I R
Interactie Video Inspectie & Reportage

- Digitaal volgen van werkzaamheden.

Opslag van uw gegevens:
Wij kunnen uw beelden ook veilig op onze cloud
servers bewaren. De servers vallen onder de
Nederlandse wetgeving en er wordt dagelijks
een back-up gemaakt. Uw gegevens worden
op meerdere beveiligingsniveaus bewaard. De
gegevens zijn toegankelijk d.m.v. van inlognaam
en code.

0-meting, start werk, tussentijdse opleveringen, eindsituaties.

- Voor aansprakelijkheid en/of verzekeringen.
Bijvoorbeeld evenementen en projecten.

- Volgen en analyseren van processen.

Volgen van verouderingsprocessen, scheurvormingen enz.

- Schade expertises.

Actueel vastleggen van schadelocaties.

Adviesverslag

Privacy:

Wij houden ons strikt aan de privacywet.
De gemaakte filmopnamen worden alleen
gedeeld met de opdrachtgever.

Uit de video-reportage volgt een adviesverslag, waarin de geanalyseerde beelden per punt worden beschreven met mogelijke
besparingen en oplossingen.

(lees meer op onze website www.dgipb.nl/ivir)

Steekwoorden:
KWALITEIT SNEL MEEDENKEND PROFESSIONEEL
VERNIEUWEND OPLOSSINGSGERICHT UITDAGING
DIGITALISEREN VEILIG PRIVACY LOGIN BACK-UP

Contact gegevens

16.1a

-J24 +OB502 hoort ook links te staan
(CROW bij breedtes >5mtr bord ook links van de weg)
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WELKOM BIJ INTERACTIVITEIT

k l i k op de iconen en ontdek

DGI Projectbegeleiding
Postbus 565
3190 AM Hoogvliet (RT)
www.dgipb.nl
Email: info@dgipb.nl
Wegenbouw:
Jeffrey de Goede 06 514 161 79
Bouw:
Jennifer Cairo
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WEBSITE

CONTACT
KLIK op DGI en de film start

06 225 592 95

