
Afhankelijk van de informatiebehoefte van uw organisatie wordt data op verschillende manieren
gevisualiseerd. Op pandniveau, als patroon, maar ook grafieken of tabellen en combinaties hiervan
zijn op te roepen in de Maps van Mapification. Deze informatie kan betrekking hebben op vooraf
ingestelde gebieden (bijvoorbeeld conform CBS-indeling) of over zelf uitgetekende gebieden.

Omdat Mapification gebruik maakt van betrouwbare externe bronnen kan uw eigen data
ondersteund en verrijkt worden met informatie van bijvoorbeeld het Kadaster of CBS. Kaartbeelden
zijn te combineren door ze over elkaar heen te leggen. Zo krijgt eigen data meer context en worden
verbanden of relaties gelegd. Onderbuikgevoelens worden bevestigd of ontkracht, de status van een
gebied wordt inzichtelijk in meerdere opzichten.

Vanuit Mapification wordt er drietal verschillende abonnementen aangeboden om zo op maat een dataset te 
kunnen samenstellen, namelijk:

Standaard: Een Map met Nederland als standaardkaart.

Plus: Een Map waarin uw eigen data gecombineerd met openbaar beschikbare data wordt gevisualiseerd.

Enterprise: Een Map compleet naar eigen wens met volledige functionaliteit en eigen databronnen.

DATA VISUALISATIE EN VERRIJKING

ABONNEMENTEN

Visualiseert, verrijkt, combineert 

en geeft nieuwe interactieve 

inzichten in uw data.

MAPS BY MAPIFICATION

De kaartoplossingen van Mapification helpen uw organisatie inzicht te krijgen in grote hoeveelheden data door deze 

te visualiseren in een (gebieds-)kaart, ofwel een Geografisch Informatie Systeem (GIS). Door het gebruik van slimme 

algoritmes en verschillende databronnen in onze Maps wordt data vertaald naar informatie waar je wat aan hebt. 
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INTERACTIEF

Onze kaarten zijn volledig interactief. Hiermee kunt u heel veel 
zaken combineren en nieuwe inzichten verkrijgen. Stapel, filter 
en selecteer relevante informatie om het juiste over te houden. 

WAAROM ONZE MAPS?

Accuraat: Data wordt 1-op-1 overgenomen óf (i.v.m. AVG) op slimme 
manier geaggregeerd waardoor data niet herleidbaar is maar wel 
relevante informatie voortbrengt.

Anywhere: De Maps van Mapification werken op alle apparaten met 
een internetbrowser, dus ook tablets en smartphones.

Slim: Reken met onderliggende data en zelf afgebakende gebieden. Ook 
privacygevoelige data is zonder herleidbaarheid toch te visualiseren.

Gebruiksvriendelijk: De Maps van Mapification zijn gebruiksvriendelijk  
en gemakkelijk in gebruik. Er is geen training vooraf nodig.

Flexibel: Maps van Mapification kunnen op elke manier worden 
ingericht. Maatwerk is altijd mogelijk wanneer onze standaardmaps uw 
vraagstuk niet beantwoorden.

Veilig: Mapification beschikt over een ISO27001-certificering. Deze 
internationale standaard voor databeveiliging bewijst dat wij zeer 
vakkundig en nauwkeurig met al uw data omgaan. Om zo te voldoen aan 
de AVG-wetgeving.

Bent u benieuwd naar de 

mogelijkheden van onze Maps? Vraag 

dan een vrijblijvende demoversie aan.

WIE ZIJN WE? 

Mapification is een jong bedrijf 

dat organisaties helpt hun data te 

structureren, inzichtelijk te maken 

en te vertalen naar bruikbare 

informatie. Onze opdrachtgevers 

bestaan met name uit overheden, 

zorgaanbieders, woningcorporaties,  

planologen en vastgoed-beheerders / 

-investeerders.
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