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1.VOORSTELLING

Syndi.be is een gebruiksvriendelijke tool waarmee je snel en efficiënt inzicht
verkrijgt in data omtrent VME's en hun respectievelijke syndici. Zowel
toeleveranciers als syndici maken gebruik van de vele opzoekmogelijkheden
en de verschillende interactieve views.
Syndi.be biedt live data van meer dan 93.500 Belgische VME's. Deze gegevens
worden verkregen via een interface die in samenwerking met de KBO ontwikkeld
werd en bijkomend aangevuld wordt met informatie van BIV en opzoekingen via
andere bronnen.
De grootste troef van Syndi.be is de gebruiksvriendelijkheid met daarbij extra
aanvullende informatie zoals indicatie van aantal brievenbussen, bedrijven, type
VME (residentieel, commercieel, parking).
Het MASTER abonnement laat u toe opzoekingen te doen zonder enige beperking.
Op basis van verschillende parameters zoals leeftijd gebouw, gemeente, syndicus
en vele andere kan er handig gefilterd en gesorteerd worden.
Het resultaat wordt overzichtelijk in tabellen getoond waar eventueel ook CSV files
van gedownload kunnen worden. Per VME is er dan een info doorkoppeling naar
een detailpagina met Google Maps, info over het gebouw, de syndicus en de
diverse contactadressen. De Google Maps kunnen doorgeschakeld worden naar
Street View en Google Earth.
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2.GEGEVENS VAN SYNDICI
2.1 Gemeente waar de syndicus een VME in beheer heeft
Onderstaand printscreen voor de gemeente Balen...

Via verder klikken worden de contactgegevens van de syndicus beschikbaar:
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2.2 Top 500 syndici
Overzicht van top 500 syndici met aantal geregistreerde VME’s.

Via doorklikken naar overzichtslijst van de geregistreerde VME’s:

2.3 Historiek contracten
Deze module toont de evolutie van een portefeuille van een syndicus. De
gegevens zijn weergegeven op basis van unieke rechtspersonen, niet op basis
van groepsstructuur.

2.4 Leeftijd VME’s
Hierbij vindt u een overzicht van de leeftijd van de VME’s die beheerd worden,
gesorteerd per syndicus.
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3.VME GEGEVENS
Op basis van de volgende filters kan men volgende overzichten verkrijgen:
Type gebouw (residentieel/commercieel/parking)
Postcode
Bouwjaar
Zoekveld (trefwoord bv voor straat / VME naam)
Zoekveld voor de naam van de syndicus
Sortering
Bijvoorbeeld gefilterd op postcode “2600” en trefwoord “Fruithoflaan”

Via “bekijk op maps” vind je de exacte locaties terug.

De zoekresultaten kunnen geëxporteerd worden naar Excel.
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Bij klikken op de naam van de syndicus komt er een
overzicht gefilterd op die bepaalde postcode.
(De ingevulde velden kunnen aangepast worden.)

Velden die weergegeven worden
in de overzichtsschermen:
Datum oprichting VME
Naam VME
Syndicus naam
Contractdatum
Bedrijven
Postbussen
Google Maps icoon (link naar VME detail)
KBO link
Door te klikken op het Google Maps icoon komt
er een detailscherm open van de geselecteerde VME.

7

De Google Map kan aangepast worden naar satelliet view:

De Google Map kan aangepast worden naar street view:
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4.DETAIL SYNDICUS
Bij elke syndicus kan meer gedetailleerde informatie opgevraagd worden.
Hieronder een fictief voorbeeld.

overzicht lopende contracten

overzicht bijgemaakte of hernieuwde contracten afgelopen 3 jaar
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overzicht verloren contracten afgelopen 3 jaar

statistiek verloop contracten per leeftijd gebouwen

nuttige links: de links verwijzen naar de betreffende websites en zijn
voorzien van parameters met de ondernemingsnummers in. U komt dan
rechtstreeks op de detailpagina van de betreffende syndicus.

5. EXPORT EXCEL
Syndi.be voorziet verschillende standaard downloads en onze
modules laten ook toe om eigen outputs op maat te creëren.
Gedurende de looptijd van het MASTER abonnement kunnen deze
onbeperkt aantal keren gedownload worden.
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6.CONTACTGEGEVENS
Maatschappelijke gegevens:
AS Admin BVBA
Wandelpad 4
2242 Zandhoven
BE 0671.692.039
Contactgegevens:
Steven De Herdt

Bart Van Sichem

Steven@syndi.be
0496/87.16.45

Bart@syndi.be
0475/60.45.43
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