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RIGD-LOXIA
Onder de noemer RIGD-LOXIA opereren ProRail en LOXIA samen op het gebied van ontwikkeling van ontwerphulpmiddelen voor ingenieursbureaus en de realisatie van beheersingssystemen op de verkeersleidingsposten van ProRail.
Daarnaast spelen beheer en uitwisseling van informatie een belangrijke rol. Coördinatie op het ontstaan van informatie
in projecten en die vervolgens beschikbaar stellen aan gebruikers is één van de taken die RIGD-LOXIA uitvoert.
Onze ambitie is informatie van de juiste kwaliteit op tijd voor klanten en gebruikers beschikbaar te stellen. De informatie
op tekening moet overeenkomen met de situatie buiten.

Expertise
Onze expertise ligt op het gebied van software engineering, beheersingssystemen, gegevensbeheer- en uitwisseling en het
ontsluiten ervan ten behoeve van gebruik.

• Advieswerkzaamheden en engineering in de ruimste zin van het woord op het gebied van Post21, BVS,
Infra-Atlas, ontwerp en implementatiemethoden, datastromen, -ontwikkeling en -beheer, zodanig dat de hele
infragegevensketen wordt beheerst;

• Projectmanagement voor het realiseren van een project binnen de infragegevensketen;
• Softwareontwikkeling voor het maken van tools voor engineering van beveiligings- en beheersingssystemen
en voor het beheren en toegankelijk maken van documentatie en informatie.
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Voor algemene vragen:
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Voor beheer en uitwisseling infra gegevens:

3

Voor planning gegevenslevering projecten ProRail:

4

Voor Support CARE en Infra-Atlas:

Bezoekadres
Godebaldkwartier 385
3511 DT Utrecht

ProRail | LOXIA

Postadres
Postbus 3062
3502 GB Utrecht

info@rigd-loxia.nl
loket@rigd-loxia.nl
plancoordinatie@rigd-loxia.nl
servicedesk@rigd-loxia.nl

Contactgegevens
Telefoon: 030 - 233 96 00
E-mail: info@rigd-loxia.nl
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