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MobielwaterleidingbeheerbijWaterbedrijf
Gelderland

partijen kunnen wijzigingen indeplanning
directdoorgeven endaardoor sreedsvoorde
meestefficiënte oplossingkiezen.Tenslotte
hebbendemonteurs viahunlaptop toegang
tot allehoofd- enaansluitleidinggegevens.f"
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Het e-proceshandboek:kennismanage-

Detoepassingenvan'RAMMobileData'ophergebiedvanmobieledatacommunicatievinden
plaatsopdemeestuiteenlopendeterreinen.Waterleidingbeheertseréénvan.Projectenuithet
recenteverledenzijn ondermeerradiograjrschgesruurd peilbeheerinOverijssel,mobiele informatieuitwisseling tussenmonteursenwerkstuurdersindezelfdeprovincieen 'real-time'monitoring van
hetleidingnet mnoordwest-Brabant. Onlangs isinsamenwerking metWaterbedrijfGelderlandeen
projectvoltooid.
RAMMobileDatabeheert eenopenbaar
netwerk voordraadloze datacommunicatie
inNederland.Viaditnetwerk iscommunicatiemogelijk tussen computers vooriedereendiemoet beschikken over bedrijfskritischeinformatie, ongeacht tijd enplaats. Het
netwerk vanhetbedrijf functioneert op
basisvandezogeheten Mobitex-technologie.Dezekoppeltgegevensoverdrachtaan
eenhoge kostenefficiëntie.

land onlangs afgerond is.Deonderhoudsmonteurs vanhetwaterbedrijf haaldentot
voorkort elkeochtend hun werkopdrachten
opbijhetregiokantoor. Deedzicheencalamiteit voor,danmoesteenrondje worden
gebeldomuittezoekenwelkemonteurde
storing konverhelpen,eenweinig efficiënte
methode.Hetbedrijf beslootdanookop
zoektegaan naareenoplossing inmobiele
datacommunicatie.

Het netwerk isdoorzijn structuur bij
uitstekgeschikt voor toepassingen waarvoor
eencontinue verbindingnodig is.Gebruikershoeven namelijk alleen tebetalenvoor
deverzonden data,ongeachtdeduur vande
verbinding.Datbetekentdatdeverbinding
deheledaginstand kanworden gehouden,
zonderdatdittotexcessievekostenleidt.
Eenapplicatie kanopdezemanier continu
in verbindingstaanmethetcentrale
systeem.Infeite ishetnetwerk daardooreen
draadloos verlengsruk vaneenintern
computernetwerk.

Het waterbedtijfstartte daarom twee
jaargeledeneen proefdiedevoordelenvan
draadlozedatacommunicatie moestaantonen.Naeenjaar wasduidelijk datdeze
manier vanwerken inderdaad degewenste
efficiency opleverde.
Detoepassingwerd vervolgensopmaat
geleverd.Maarliefst66onderhoudswagens
werden uitgerust meteen specialecabinekastwaarindelaptop,deprinter enhet
radiomodem zijn ingebouwd.Inzespersonenauto's werdeencompletemobiele werkplek geïnstalleerd.

Devoordelen voor waterbedrijven
liggenvoordehand.Hetbeheervaneen
leidingennet vereisteen uitgebreid enefficiënt onderhoudsapparaat. Eengroot aantal
monteurs isdaarom dagelijks oppadvoor
hetoplossenvanstoringen ofvoorpreventiefonderhoud.Decommunicatie tussen
monteur enhetkantoorentussende
monteurs onderling isdaarbij vangroot
belang.

Denieuwetoepassingzalrond dezerijd
volledigingebruik zijn.Tochzijn devoordelen nualduidelijk. Monteurs hoeven
voortaan nieteerst naar kantooromhun
planningdoor tenemen,maar kunnen
direct vanuit huis naarhuneerste opdracht.
Daarbij heeft hetkantoor inzichtinde
agendavandemonteurs,zodatdewerkdruk
indegatenkanwordengehouden.Bovendien istezien waardemonteurs opeen
bepaald moment aanhetwerkzijn.Bij
eventuelestoringen kanhet hoofdkantoor
daardoor direct beslissen welkemonteur het
probleem hetbestekanoplossen.Beide

Efficiënter
Dat wasookdeachterliggende gedachte
bijhetproject datmetWaterbedrijf Gelder54
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ment indepraktijk
Bijproductieprocessen is kennisveelalde meest
cruciale/actor.Hetvastleggen,aanbiedenen
onderhoudenvankennisvraagtomadequate
ondersteuning vanuitdeinformatietechnologie.
Opbasisvanervaringenindeprocesindustrie
ontwikkelde hetGroningseautomatiseringsbedrijfVertisdaarom hetelektronischproceshandboek,kortwege-PH.Ditproductisvolledig op
internetgebaseerd.
Eenveelgesignaleerd probleem inde
procesindustrieisdatdekennisdiebenodigd isvoordedagelijkse procesvoering,
verspreid beschikbaar is.Die kennisis
bijvoorbeeld aanwezig indevormvan
proceshandboeken, tekeningen, memo's,
logboekenenverschillende databases.Het
nadeel daarvan isdatdekennisdanlastig
toegankelijk enmoeilijk teonderhoudenis.
Deervaringvandeprocesvoerders wordt
dan eenkritischefactor inhetbehalenvan
de productieresultaten.
Doorgebruik vanhete-PH kandeveelheidaaninformatie opsamenhangendeen
inzichtelijke wijzeaanprocesvoerders
worden aangeboden.Hetiseenvoudigin
onderhoud. Ditonderhoud vindt centraal
plaatsenaanpassingen zijn desgewenst
directviahetbedrijfsintranet inallebedieningsruimten enopallelocatiesopvraagbaar.Hetbeschikt standaard overeenoperator-logboek,eenideeënbuseneennieuwspagina.
Hete-PHkanaanvrijwel alleophet
bedrijfsnetwerk aangesloten informatiesystemen endatabases wordengekoppeld,zoals
bijvoorbeeld laboratoriuminformatie,
onderhoudsinformatie en kantoorautomatisering.Opdezewijze ishethandboek inte
richten alsdécentrale informatiebron voor
deprocesoperator. Geregelde autorisatie

