“Asset Management”
Alles in één: registreren, analyseren
en rapporteren

1

Inleiding
Met het asset managementsysteem van Inter Act, genaamd @ssets, kunnen op eenvoudige wijze storingen,
onderhoudswerkzaamheden en inspecties op installaties en meetlocaties worden geregistreerd en centraal
opgeslagen.
De geregistreerde rapporten kunnen via internet en een webbrowser aan verantwoordelijke asset beheerders
worden gepresenteerd.
@ssets is een op zich staande module binnen onze TeleControlNet Saas voor beheer en bediening van op afstand
gelegen technische installaties en meetlocaties (objecten). @ssets kan zowel stand alone, of als integraal onderdeel
van TeleControlNet worden gebruikt.

@ssets als stand alone, of in TeleControlNet geïntegreerd

@ssets werkt zoals gezegd op basis van rapporten. Deze rapporten worden lokaal en via handige keuzemenu’s
door onderhoudsmedewerkers ingevoerd en geüpload. Er zijn meerdere rapporten beschikbaar, die naar wens
van de gebruiker kunnen worden geconfigureerd.
De ingevoerde rapporten worden op een centrale database met WEBscada server opgeslagen en kunnen op
ieder gewenst moment worden geraadpleegd. Alle rapportages worden voor langere tijd opgeslagen en kunnen
worden gecombineerd met metadata uit andere bronnen. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een duidelijk
overzicht over de gedragingen en de staat van de objecten.
Door @ssets toe te passen in een TeleControlNet omgeving met telemetrie-objecten is er een nauwe integratie
met de kerngegevens van de installatie mogelijk, waardoor meer analyse mogelijkheden ontstaan.
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De mogelijkheden van @ssets
Functies op hoofdlijnen
Hieronder zijn de mogelijkheden van @ssets opgesomd:
• Inspectie- en storingsrapporten invoeren, verwerken en bewaren.
• Inspectierondes monitoren en follow-up acties bewaken en bij geconstateerde tekortkomingen
interventie toepassen.
• Gedetailleerd inzicht verkrijgen over de onderhoudstoestand van installaties.
• Mogelijkheid tot het gecentraliseerd opslaan en raadplegen van werkinstructies.
• De vervanging van onderdelen registreren en bijhouden over een langere termijn (>5 jaar).
• Kosten van onderhoud inzichtelijk maken en budgetoverschrijdingen tijdig signaleren.
• Rapportages maken die ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
Platformonafhankelijk
@ssets is als web-enabled module platformonafhankelijk en werkt op smartphones, tablets, laptops en PC’s onder
vrijwel elke moderne browser.
Leveranciers en derden
Het is binnen @ssets mogelijk om meerdere partijen toegang te verschaffen en samen te laten werken. Denk
hierbij aan leveranciers, onderhoudspartijen en beheerders.
Uitwisselingsmogelijkheden (meta)data
@ssets werkt volgens een open database structuur in MySQL server. Gegevens kunnen worden aangeboden in
CSV-bestanden. Ondersteunde uitvoerformaten zijn CSV- en PDF-bestanden.
Ter verduidelijking van het @ssets concept zijn in onderstaand schema de datastromen in @ssets gevisualiseerd.

Vereenvoudigd procesdiagram van @ssets
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Met behulp van de ingevoerde rapporten kunnen verschillende rapportages voor beheerders worden gecreëerd
die bijdragen aan het ontwikkelen van een efficiënter asset beleid. De beheerders rapportages kunnen bijvoorbeeld
betrekking hebben op de snelheid waarmee storingen worden verholpen, de gemaakte onderhoudskosten, of
bijvoorbeeld de afschrijving van onderdelen van objecten.
Op dit moment werken we aan voorspellende rapportages, zodat mogelijke technische problemen van te voren
reeds onder de aandacht van asset beheerders gebracht kunnen worden.

Rapporten en metadata invoeren
Met @ssets is het mogelijk om verschillende soorten rapporten in te voeren, afhankelijk van gebruikerswensen.
Er zijn diverse standaard rapporten beschikbaar met voorgedefinieerde waarden en kleuringen. Daarnaast is
het mogelijk om andere schaalverdelingen en kleuren toe te passen. Hoe deze rapporten zijn opgebouwd is per
gebruikersgroep verschillend.
De rapporten worden op locatie ingevoerd door een onderhoudsmonteur. Vervolgens worden deze centraal
opgeslagen en kunnen zij direct, of op een later moment worden geraadpleegd.
Voor meer informatie over op maat gemaakte rapportages
kunt u contact met ons opnemen via info@interact.nl.

Voorbeeld van een inspectierapport
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In een inspectierapport, zoals hierboven is afgebeeld, kan per onderdeel van het object (elektrisch, mechanisch,
bouwkundig etc.) aangegeven worden in welke staat het verkeerd. De kleuren in het rapport verduidelijken en
visualiseren de waardes.
Het is tevens mogelijk om metadata zoals foto’s toe te voegen aan het rapport. Ook is er ruimte aanwezig voor
op- en aanmerkingen en worden de kosten van de inspectie bijgehouden.
De onderstaande afbeelding is een storingsrapport. Hierin kan eenvoudig en duidelijk aangegeven worden
wat de oorzaak van de storing was en hoe deze verholpen is. Tevens kunnen de gebruikte materialen worden
ingevoerd waardoor de gemaakte kosten direct zichtbaar zijn.

Voorbeeld van een storingsrapport
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Rapportages presenteren									
Nadat de rapporten zijn ingevuld en geüpload, worden deze op een centrale database, met WEBscada server,
opgeslagen. Vervolgens kunnen zij worden opgevraagd en geraadpleegd in een webbrowser. Om een duidelijker
overzicht te krijgen kan er gebruik worden gemaakt van verschillende filters.
Met behulp van deze filters worden alleen de gewenste rapporten getoond.

Rapportages raadplegen
Hieronder is een voorbeeld van een ingevuld storingsrapport weergegeven, welke op een later moment opgevraagd
is. Enkel de ingevulde velden staan hier weergegeven.

Voorbeeld van een storingsrapportage
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Met @ssets als vertrouwde op WEBscada gebaseerde applicatie kiest u voor een oplossing die laagdrempelig
is op het gebied van bedieningsgemak en kosten.
@ssets
Ondersteunde webbrowsers
TeleControlNet® versie

IE9 of hoger, Firefox 10 of hoger, Chrome 17 of hoger,
Safari 3 of hoger
versie 3.0

Standalone gebruik mogelijk

√

Ondersteuning telemetrie locaties

√

Ondersteuning niet-telemetrie locaties

√

Objecten op GIS-kaart

√

Maximum aantal objecten

Onbeperkt

Maximum aantal gebruikers

Onbeperkt

Rapporten invoer

Storingsrapporten
Inspectierapporten

Rapporten uitvoer

Definieerbare
formulieren
Storingsrapporten
Inspectierapporten
Overzicht totaalkosten
Verzamelrapporten
materialen en objecten
Meerjarenbegroting

Uitvoerformaten

CSV, PDF

Beheer stamgegevens

Monteurs
Storingen
Materialen
Controlepunten
Inspectietypen
Prijsontwikkelingen

Signaleringstypen

Overschrijding aantal inspecties
Overschrijdingen op kosten

Signaleringswijze

Scherm, e-mail, SMS
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