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Wie is Moons Ingenieurs?
• Ingenieursbureau sinds 1988
• Ontwikkelaar van Rioscoop®
• Ontwikkelaar van Moons Toolbox
• Deelnemer aan werkgroepen bij Stichting RIONED
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RibX
• Gebaseerd op de meest recente versies van:
•

EN13508-2+A1 (2011)

•

NEN3399 (2015)

•

Inclusief aanvullende verplichtingen uit de
EN13508-2 (t.b.v. classificering in NEN3399)

RibX
•

Overgang van SUFRIB2.1 naar RibX
• Van ‘platte’ tekst met veldscheiders naar XML

•

RibX biedt ‘onbeperkte’ uitbreidbaarheid

•

Hetzelfde format voor diverse disciplines in één
• Leidingen, putten en kolken
• Reiniging, inspectie, hellingmetingen
• Maatregelen en meetdata (gepland)
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Moons Toolbox
• Compleet nieuw softwarepakket
• Ontwikkeld conform RibX
• De focus ligt op tools om slim om te gaan met
riooldata, om naast een beheersysteem te
gebruiken
• Modulair: Veel gratis, betalen voor extra’s

Conversie SUFRIB2.1 <> RibX
Gratis beschikbaar

•

In opdracht van Stichting RIONED ontwikkeld

•

Conversie van:
• SUFRIB2.1 naar RibX
• RibX naar SUFRIB2.1
• SUFKIB naar RibX
• RibX inspectie naar RibX reiniging opdrachtbestand

•

Door Stichting RIONED vrij beschikbaar gesteld
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RibX Validatie
Gratis beschikbaar

• RibX bestand direct valideren in Moons Toolbox
door automatische koppeling met GWSW-Browser
van Stichting RIONED
• Duidelijke, visuele weergave van
validatieresultaten binnen Moons Toolbox

RibX Viewer
Gratis beschikbaar

• Visuele, schematische weergave van alle
toestandsaspecten
• Eenvoudig bekijken van bijhorende foto’s, video’s
en hellinggrafieken
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RibX Editor
Optionele module

• Conversie naar Excel, daardoor eenvoudig
(grootschalig) aanpassingen doorvoeren en weer
opslaan als RibX
• Basisvalidatie en keuzelijstjes conform RibX
beschikbaar in Exceldocument

Overige optionele modules
• RibX Reiniging (gereed, praktijktest)
• RibX Inspectie (in ontwikkeling)
• RibX Rapportage (gereed)
• RibX Restlevensduur (gepland)
• RibX Maatregelen (gepland)
• RibX […] Behoeftes vanuit de markt
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Meer informatie
• Bezoek onze website moonstoolbox.nl
• Neem contact op met Moons Ingenieurs:
•

info@moons.nl

•

Telefoon: 0416 560381
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