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Golfviewer



De Enk GolfViewer,  
uw golfbaaninformatie  
altijd bij de hand

Met De Enk GolfViewer kunt u eenvoudig op elk  
moment uw golfbaaninformatie inzien en aanpas-
sen. Volledig online en op iedere computer, tablet of 
smartphone! De GolfViewer is de volgende stap in 
efficiënt golfbaanbeheer.

Wat is De Enk GolfViewer?
De Enk GolfViewer is een online platform, met als  
basis de werkelijke contouren van uw spelonder-
delen en puntobjecten zoals bomen en beregenings  -
onderdelen van uw golfbaan. De GolfViewer biedt 
functionaliteiten die tot voor kort slechts waren weg-

gelegd voor systemen die lokaal op een computer 
draaien of zich in uw papieren administratie bevinden. 
Met de GolfViewer kunt u online objecten toevoe-
gen, verplaatsen en informatie bewerken. 

De GolfViewer is platformonafhankelijk, dit betekent 
dat u met elk recent platform met internetgebruik 
kunt maken van de KaartViewer. Of u nu gebruik 
maakt van Windows (Phone), Mac OS, iOS of Android. 
De Enk GolfViewer biedt de mogelijkheid om ver-
schillende autorisatieniveaus in te stellen. U bepaalt 
of gebruikers mogen bewerken of enkel bekijken. 



Wat biedt GolfViewer u?
De Enk GolfViewer is een vooruitstrevend en inno - 
va  tief golfbaanbeheersysteem. Enkele mogelijkheden:

•  Alle spelonderdelen in de kaart zijn muteerbaar
Of u nu op uw computer, tablet of smartphone inlogt; 
alle objecten en gegevens zijn gelijktijdig door ver-
schillende gebruikers benaderbaar en muteerbaar. 
Natuurlijk alleen met het juiste autorisatieniveau! 

•  Uitgebreid meldingensysteem
GolfViewer biedt een uitgebreid meldingensysteem. 
Door middel van enkele klikken op een mobiel divice 
kan een greenkeeper of baancommissaris een mel-
ding plaatsen, inclusief locatie en foto. De hoofd-
greenkeeper krijgt een e-mail van deze melding en 
vindt deze terug op kaart. Als de melding is afgehan-
deld, verdwijnt deze automatisch uit beeld. Zo houdt 
u overzicht op alle meldingen en bewerkingen die 
in de kaartviewer worden uitgevoerd. Deze worden  
gelogd, hierdoor wordt historie opgebouwd. 

•  Dynamisch roughbeheer
Met dynamisch roughbeheer houdt u inzicht in uw 
roughbeheer door de jaren heen. Door simpelweg 
vlakken in te tekenen in de GolfViewer, kunt u aan-
geven waar meer of minder moet worden gemaaid.  
Uw aangepaste tekening wordt voor iedereen zicht-
baar die hiervoor rechten heeft. Door dit jaarlijks  
vast te leggen bouwt u een historie van het rough-
beheer op.

•  Dynamische beregening
Uw sproeiers efficiënter instellen? Met Dynamisch 
sproeibereik in GolfViewer is dit eenvoudig. U kunt 
namelijk exact het sproeibereik en alle overige tech - 
nische eisen invoeren per sproeier, inclusief sproei- 
hoek. Zo krijgt u snel inzichtelijk waar u te veel 
en waar u te weinig beregent! Op elk onderdeel 
van het beregeningssysteem kan een melding  
worden gemaakt waardoor storingen en onregel-  
matigheden meteen bij de juiste partij terecht - 
komen en een jaarlijkse uitdraai van storingen  
mogelijk is. 

•  Boombeheer (VTA, Visual Tree Assesment)
Voor het bomenbeheer van uw Golfbaan (waar u  
verantwoordelijk voor bent) hebben wij een regi - 
stratieformulier gemaakt waarbij u het beheer van 

alle geregistreerde bomen van eerste opname tot  
jaarlijkse VTA kunt loggen. Indien er iets met een  
boom moet gebeuren kan hiervan meteen een 
melding worden gemaakt naar de boombeheerder. 

IMGolf
De Enk is het meest innovatieve en voortuitstrevende  
golfbaan-onderhoudsbedrijf van Nederland en heeft 
daaromde IMGeo-standaard vertaald naar golfbanen.  
Wij noemen deze vertaling ook wel IMGolf. 
IMGeo is vanaf 2016 de verplichte standaard voor het 
in kaart brengen van de openbare ruimte. Door hier-
op aan te sluiten, kan het beheer van uw golfbaan 
nóg efficiënter worden gemaakt. Beheerkaarten die 
in GolfViewer worden geplaatst, worden standaard 
omgevormd naar IMGolf.

Samenwerking
De Enk werkt samen met Cobra geoadviseurs bv  
in de ontwikkeling van de GolfViewer. Binnen dit  
samenwerkingsverband brengt Cobra golfbanen  
voor De Enk in beeld en kaart. Met een drone wor-
den hoge resolutie luchtfoto’s gemaakt en met een  
mobile mapping systeem brengen zij heel de baan 
met panoramafoto’s in beeld. Tegelijkertijd met het 
maken van de panoramafoto’s wordt de hele baan  
3D ingemeten.

Hebt u nog vragen?
Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. 
Op de achterzijde staan onze contactgegevens.
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