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•  BINNENKORT VERKRIJGBAAR –  
GEOJUNXION GEOCODER MET  
BATCH-GEOCODERING

 In aanvulling op regelmatige updates voor Europa  
en Noord-Amerika, wordt binnenkort een  
aanvullende functie aan de Geocoder toegevoegd: 
batch-geocodering. 

Met deze functie wordt het mogelijk om een lijst 
met (reverse) geocoderingsverzoeken, gebundeld in 
één bestand, naar de Geocoder te verzenden – op dit 
moment worden deze verzoeken nog opgesplitst 
en afzonderlijk verzonden.

Geolocatie technologie optimaal inzetten
Geolocatie is allesbepalend voor het bedrijfssucces van veel ondernemingen. De technologie wordt 
dan ook in uiteenlopende sectoren ingezet. In de verwerkende industrie, detailhandel en financiële 
dienstverlening wordt geolocatie effectief toegepast bij risicobeoordelingen, materiaalvolging en 
-planning, gerichte en gepersonaliseerde communicatie, fraudedetectie, slimme navigatie, en nog 
veel meer.

Door het identificeren van locaties en het genereren van geografische data-analyse worden betere 
beslissingen genomen. Geolocatie wordt derhalve veelvuldig ingezet voor kritieke bedrijfsactiviteiten.

Beide producten zijn toegankelijk via een API of worden geleverd in een compatibele bestandsindeling,  
bijvoorbeeld als Shape-bestand.

GeoJunxion Geo-Location Suite is modulair; onze ontwikkeling van nieuwe producten staat  
nooit stil. Op dit moment biedt dit pakket twee krachtige geolocatie-tools: GeoJunxion Geocoder  
& GeoJunxion Geo-Boundaries.

• GEOJUNXION GEOCODER

Zet postadressen naar numerieke coördinaten 
(geocodering) om, en kan de ingevoerde adressen 
valideren of verbeteren. Ook beschikbaar is de 
zogenaamde omgekeerde geocodering (i.e. reverse 
geocoding). Hiermee worden coördinaten omgezet 
in een plaatsnaam of postadres.

 De lengtegraad en breedtegraad zijn zeer nauwkeurig 
en worden niet negatief beïnvloed door factoren 
zoals menselijke fouten of wegennet veranderingen. 
Ze refereren naar een vast punt op aarde en blijven 
daardoor altijd consistent.

 Toepassing: GeoJunxion Geocoder wordt veelvuldig 
gebruikt om de coördinaten van een specifiek adres 
te verkrijgen met als doel georuimtelijke analyses 
te kunnen ondersteunen en voor gebruik in andere 
locatie bewuste applicaties. Veel andere producten 
van GeoJunxion vereisen numerieke coördinaten om 
topresultaten te kunnen leveren.



•  GEOJUNXION GEO-BOUNDARIES 

Voeg, op basis van de numerieke coördinaten, 
relevante informatie aan een locatie toe – doorgaans 
de naam of het type van een gebied. Deze gebieden 
op basis van geogrenzen, zijn kunstmatig (bijv. 
industriegebieden) ofwel natuurlijk (bijv. bossen 
of stranden).

Momenteel voorzien de GeoJunxion Geo-Boundaries 
in een nauwkeurige weergave van uiteenlopende 
administratieve niveaus binnen een land. Namen en 
grenzen worden regelmatig bijgewerkt. Het aantal 
beschikbare niveaus is afhankelijk van de administrative 
hiërarchie van een land – GeoJunxion Geo-Boundaries 
gaan tot wel negen niveaus diep en kunnen zo zeer 
gedetailleerde gebieden tonen. 

 Toepassing: Een belangrijke toepassing voor 
geogrenzen en in dit geval, bestuursgrenzen, is de 
'point-in-polygon-controle'. Deze controlevorm wordt 
veel in geolocatie oplossingen toegepast. Het stelt 
de administratieve gebieden waarin een object zich 
bevindt vast. De positie van het object wordt door een 
GPS-of ander apparaat verstrekt. 

•  BINNENKORT BESCHIKBAAR – 
GEOJUNXION GEO-BOUNDARIES 
ADMIN 0-8

 Deze aanvulling op het bestaande pakket voorziet 
in nog meer detail binnen de landen* waarvoor 
GeoJunxion een navigatiekaart beschikbaar heeft. Het 
biedt grenzen uiteenlopend van Admin 0 (landelijk); 
tot Admin 1-7 (kleinere bestuurlijke afdelingen); tot 
Admin 8 (nog lagere administratie niveau en veelal 
gemeentes). 

 Ook binnenkort verkrijgbaar is een uiteenlopende 
reeks aanvullende, kunstmatige en natuurlijke 
geogrenzen.

GEOJUNXION GEO-LOCATION SUITE – TOEPASSINGEN
 Er zijn veel verschillende geolocatie oplossingen beschikbaar die gebruikmaken  

van zowel geocodering als geogrenzen.

Deze toepassingen bieden de volgende mogelijkheden:

Natuurlijk:
 > Stranden
 > Bossen
 > Heide
 > Eilanden
 > Wateren

Kunstmatig:
 > Tijdzones vrijgegeven in Q1
 > Luchthavens
 > Steden (bebouwde gebieden)
 > Begraafplaatsen
 > Golfbanen
 > Industriële gebieden
 > Parken

Andorra
België
Bulgarije
Canada
Denemarken
Duitsland

Finland
Frankrijk
Gibraltar
Het eiland Man
Ierland
Italië

Kanaaleilanden / 
Jersey
Kroatië
Liechtenstein
Luxemburg
Monaco

Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
San Marino
Slovenië

Spanje
Turkije
Vaticaanstad
VS
Zweden
Zwitserland

* NAVIGATIEKAARTEN AND

 > Turn-by-turn-navigatie
 > Routing
 > Geo-fencing
 > Lokaal zoeken

 > GIS-analyse
 > Geo-tagging
 > Track & trace
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