
Uw partner
voor optimaal 
beheer en 
organisatie
voor een stad of gemeente
van de toekomst

door samenwerking en  
integratie met externe diensten

+32 50 35 29 99 - sales@q2c.be
Vaartdijkstraat 19, 8200 Brugge

www.q2c.be

Volg ons op Facebook
     facebook.com/Q2Cnv

Member of

Wenst u een cursus  
te volgen in ons trainingscenter?

—

Of wilt u al onze mogelijkheden
ontdekken? Maak een afspraak!

Contacteer ons op +32 50 35 29 99
of mail ons op sales@q2c.be

Krachten
bundelen tot 
een veelzijdige
oplossing

•	 Rijksregister,	DIV,	KBO,	ISLP,	CODA/SEPA,	black	&	 
 white lists, boekhoudpakketten, parkeerautomaten...

•	 Automatic	Number	Plate	Recognition,	camera-	 
 toezicht en toegangscontrole door samenwerking  
 met Genetec

•	 Slimme	parkeersensoren	door	 
 samenwerking met CommuniThings

•	 Totaaloplossingen	voor	briefwisseling	 
 door samenwerking met Bpost

Smart City
Hét complete systeem om met 
uw stad of gemeente naar de 
toekomst te groeien.



Bent u
klaar voor  
de toekomst?

Dolor	sit	amet	lorem	
consectetur dolor sit nullam

Heeft u interesse in 
een samenwerking?

Contacteer ons voor meer info 
op het nummer +32 50 35 29 99 of 
mail ons op sales@q2c.be

Q2C biedt u de meest complete 
IT-oplossing	voor	het	beheer	en	
de organisatie om van uw stad, 
de stad van de toekomst te maken!

+130
steden

4 milj.
bonnen

1,2 milj.
brieven

Met onze specifieke services 
voor	GAS-boetes,	dekt	u	het	
volledige systeem voor de 
Belgische wetgeving.

Een	feilloze	oplossing	die	
de samenwerking met de 
diverse actoren, de sancties, 
de sanctionerend ambtenaar, 
het recidivisme en het  
sanctieregister bevat.

Deze	online	platformen	zorgen	voor	een	eenvoudiger	
beheer en organisatie zowel voor u als voor de burger.
Via de gepersonaliseerde e-loketten kunnen uw stads-
diensten aangevraagd, verlengd en betaald worden op 
een snelle en vlotte manier!Parkeerbeheer

op maat en gepersonaliseerd  
voor uw stad of gemeente

GAS-boetes
vereenvoudigen met 
onze diensten

Specifieke services voor de burger
in enkele simpele kliks

•	 Controle	te	voet,	 
 wagen of scooter

•	 Retributiebonnnen
	 met	QR-code

•	 Abonnementen	&
 bewonerskaarten

•	 Online	platform	 
 voor de burger

•	 Praktische	cijfers 
 en statistieken

•	 Flexibele	support 
 en opleiding

Citizen Webservice

•	 Online	aanvragen	 
 verwerken

•	 Organisatie	en
 inventarisering

•	 Bewonerskaarten,	 
 abonnementen, 
 retributiebonnen

Inname Openbaar Domein

•	 Online	aanvragen	 
 verwerken

•	 Organisatie	en	 
 inventarisering

•	 Planning,	logistiek
 en na-controle

Suppport	en
trainingscenter

Rapportering	
als feedback

Controle op
openbaar domein

Integratie	van
externe data


