Automatisering van dienst- en distributieleidingen bij de WDM

1. Inleiding
De NV Westlandsche Drinkwaterleiding
Maatschappij (WDM) is onlangs gestart
met het automatiseren van de technische
informatie van distributie- én dienstleidingen. Het gerealiseerde systeem heeft
de naam Dienst- en Distributie Leidingen
Informatie Systeem, kortweg DILIS.
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- het vergroten van de kennis van
automatiseringshulpmiddelen.
Het automatiseringplan is opgesteld onder
begeleiding van een Stuurgroep
Automatisering.
Hoofdelementen van het auto-
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Het project vormt het eerste in een reeks
projecten, die tot doel hebben de
bestaande leidinginformatie van de W D M
te automatiseren conform het geformuleerde lange termijn beleid van de
WDM. De opzet van het project is
zodanig, dat de gehanteerde opzet
gebruikt kan worden voor alle typen
leidingen van de WDM. Het DILIS vormt
aldus de eerste stap om te komen tot een
integraal leidinginformatiesysteem.
De WDM heeft DHV Water de opdracht
gegeven haar bij de invoering van de
automatisering te assisteren en de
benodigde ontwerpdocumenten op te
stellen.
2. Automatiseringsplan WDM
Mede ingegeven door de in 1989
voltooide automatisering van het
produktiebedrijf, heeft binnen de WDM
nadere gedachtenvorming plaatsgevonden
over de automatisering van de overige
technische werkprocessen. Om de diverse
activiteiten in dat kader op elkaar af te
stemmen is een informatie- en
automatiseringsplan opgesteld.
In algemene termen kan het doel van de
automatisering bij de W D M worden
omschreven als het verbeteren van de
informatievoorziening, de kwaliteit van de
informatie en vergroting van de betrouwbaarheid.
De doelstellingen kunnen als volgt nader
worden omschreven:
- het optimaliseren van de interne- en
externe dienstverlening;
- het verbeteren van de mogelijkheden
tot het verstrekken van managementinformatie;
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matiseringplan zijn de technische werkprocessen, met het accent op:
- de automatisering van het laboratorium;
- de registraties van gegevens over de
winmiddelen;
- de automatisering van de leidinginformatie;
- de introductie van PC's en opleiding.
Bewust is gekozen voor 'eilandautomatisering' binnen de diverse
organisatorische geledingen van de
WDM, dat wil zeggen aparte systemen
voor de automatisering van de produktie,
de verbruikers- en voorraadadministratie,
het laboratorium en de technische dienst.
Het voordeel van deze keuze is dat een
efficiënte en flexibele aanschaf van deelsystemen mogelijk is, met de best
verkrijgbare functionele invulling.
Uiteraard wordt bij de aanschaf van
nieuwe systemen rekening gehouden met
de mogelijkheid tot communicatie met
bestaande systemen. Deze behoefte is
echter veel minder groot dan wel eens
wordt aangegeven [1] en is bij de WDM
per geval bekeken.
In dit artikel wordt nader ingegaan op het
aspect 'leidinginformatie' uit het
automatiseringsplan.
3. Leidinginformatie-systeem
Voor leidinginformatie en de verwerking
daarvan door leidinginformatie-systemen
bestaan binnen en buiten de bedrijfstak
vele gedachten en concepten. Wat echter
buiten discussie staat is het feit dat een
aanzienlijk deel van de financiële
middelen van een waterleidingbedrijf
aangewend worden voor het distributie-en
dienstleidingnet. Het beheer van dit deel
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Samenvatting
Veel werkzaamheden van drinkwaterbedrijven aan het distributienet
hebben betrekking op de dienstleidingen. Dit is voor de W D M één
van de redenen geweest om bij het
opzetten van een leidinginformatiesysteem te starten bij dit deel van
het leidingnet.
Het gerealiseerde leidinginformatiesysteem bevat de basisinformatie
van alle leidingen en de volledige
grafische informatie van dienstleidingen. De informatie van nieuwe
dienstleidingen wordt gedurende de
aanvraagprocedure automatisch in
het systeem gevoerd.

van het leidingnet is dan ook het meest
intensief. Afbeelding 1laat zien dat een
groot aandeel van de opgetreden lekkages
en storingen betrekking hebben op de
dienstleidingen.
Het ligt dan ook voor de hand om in
eerste instantie het leidinginformatiesysteem hierop te concentreren. Hen
belangrijk onderscheid daarbij moet
worden gemaakt in de doelen van het
leidinginformatiesysteem:
- leidmgregistratic
In essentie gaat het bij leidingregistratie
om het registreren en weergeven van alle
leidinggegevens, die de ligging van de
leiding in zijn fysieke omgeving bepalen.
Leidingregistratie omvat in hoofdzaak
(geo)grafische informatie.
- leidingbeheer
Leidingbeheer richt zich op een zodanige
wijze van gegevensregistratie en
informatievoorziening dat beheer en het
daaraan verbonden planmatig onderhoud
van het leidingstelsel efficiënt wordt
opgezet. Het leidingbeheer kan zowel een
korte als een langere termijn horizon
hebben. In dat laatste geval neemt het
aandeel aan managementinformatie sterk
toe. Leidingbeheer omvat dus per definitie
alfanumerieke informatie.
Naast grafische en alfanumerieke
informatie vormt de registratie van dienstleidingen een aparte categorie. De dienstleidingen zijn vastgelegd in de vorm van
'schetskaarten' zonder strikte maatvoering
(afb. 2).
Bij de W D M is op de achterzijde van de
schetskaart de materiaalbon opgenomen
(afb. 3). Bij ieder waterleidingbedrijf gaat
het daarbij om zeer grote aantallen. Zoals
de naam 'schetskaart' al aangeeft, gaat het
hierbij om beeldinformatie en niet om
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1991, opgetreden lekkages: 424 st.

1991, opgetreden storingen; 624 st.
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Aß. 1-Aandeeldienstleidingen inwerkorders bij deWDM in1991.
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Afb. 3 - Voorbeeldachterkantschetskaart: materiaalbon.

A/b. 2 - Voorbeeldvoorkantschets/taart.' dienstleidingschets.

geografische informatie. De meest
geëigende vorm van geautomatiseerde
opslag van schetskaarten is dan ook de
beeldverwerking zoals we deze aantreffen
bij de documentinformatie-systemen.

leidingmateriaal, jaar van aanleg, grondgesteldheid etc;
- managementinformatie
lange termijn beheer en onderhoud,
financiële kentallen, etc.

Alvorens een leidinginformatie-systeem
op te zetten moet er een zorgvuldig
onderscheid worden gemaakt naar het
doel waarvoor de informatie gebruikt
wordt:
- technische basisinformatie
ligging van leidingen, schetskaarten,
toegepaste materialen, afsluiters, brandkranen, etc;
- project informatie
aanvragen, werkorders, magazijnbonnen,
voortgangsplanning, tijdsbesteding, etc;
- financieel-technische informatie
aansluitkosten, verbruikersinformatie,
meterstanden, gietwater-contracten
(levering aan tuinders), werkorders,
magazijnbonnen, etc;
- voorraadinformatie
aanwezigheid materialen, watermeters,
magazijnbonnen, inkoop, etc;
- bcheermformatie
planmatig en incidenteel onderhoud,

Uit het bovenstaande blijkt dat de diverse
informatiesoorten nauw met elkaar
verweven zijn: dezelfde gegevens zijn voor
meerdere taken benodigd. In afbeelding 4
is dit schematisch weergegeven.
Bij de W D M heeft men zich
geconcentreerd op de ontwikkeling van
een leidinginformatiesysteem gericht op
het beheer van het leidingnet. Als uitgangspunt en eerste fase voor dit systeem
geldt de technische basisinformatie van de
distributie- en dienstleidingen. In de
tweede fase wordt het korte termijnbeheer
toegevoegd, terwijl in een derde fase de
management-informatie centraal staat.
4. Beheer dienst- en
distributieleidingen
Als startpunt voor het geautomatiseerde
beheer van de distributie- en dienstleidingen is gekozen voor de registratie

van de technische basisinformatie. Dit
gaat onder meer om de volgende
bestaande gegevens:
- revisiegegevens hoofd-, transport- en
distributieleidingen;
- de lijsten van afsluiters, brandkranen
etc;
- de dienstleidingschetskaarten en
materiaalbonnen;
- het aanvraagboek;
- het keuringsboek;
- het installateursboek;
- het gietwaterbestand (tuinders met
speciaal verbruikerscontract);
- informatie over geplaatste meters.
Bovengenoemde bestanden zijn onderdeel
van de tot nog toe handmatige procedures
voor het beheer van het leidingnet. Hierbij
zijn diverse afdelingen betrokken in soms
complexe procedures. Een voorbeeld
hiervan geven de afbeeldingen 5 en 6,
waarin de (vereenvoudigde) aanvraagprocedure voor een nieuwe individuele
aansluiting is weergegeven en de
betrokkenheid van de diverse afdelingen.
Deze procedures moeten integraal onderdeel zijn van een geautomatiseerde
leidinginformatiesysteem.
Daarnaast zijn, voor een efficiënt beheer
van de leidinginformatie, de volgende
eisen aan het systeem gesteld:
- voortgangsbewaking op de diverse
procedures;
- een eenduidige koppeling tussen de
distributieleidingen en de dienstleidingen
c.q. de woningen;
- het invoeren van één coderingsysteem
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bestanden: aanvraagverwerking, klachtenregistratie, leidinginformatie;
- eenafsluiteralgorithmevoor automatische
bepaling van deafsluiters die benodigd
zijn voor hetafsluiten vaneendistributieleiding enalle overige distributieleidingen
die daardoor drukloos worden.
- koppelingtussen de distributieleidingen
die drukloos worden ende aangesloten
dienstleidingen enhetgenereren van de
afsluitbriefjes (schriftelijke kennisgeving
aan deverbruikers alsbij werkzaamheden
aan hetdistributienet tijdelijk geen drinkwater kan worden geleverd).
- volledige automatisering van de
aarwraagverwerkingsprocedure. Tijdens
deze procedure worden de zogenaamde
aanvraag- en aansluitformulieren
ingevuld, waarmee ook de databases
worden gevoed;
- demogelijkheid dienstleidingclusterste
onderscheiden. Hen dienstleidingcluster
bestaat uitmeerdere dienstleidingen die
allen identiek engelijktijdig worden
gerealiseerd, vooral toepasbaar bij nieuwbouw;
- gestandaardiseerde matenaalset bepaling
voor nieuwe dienstleidingen, afhankelijk
van dediameter enhetmateriaal van de
distributieleiding, type dienstleidingen
diameter enmateriaal van de dienstleiding;
- klachtenregistratieen verwerking;
- beheersfunctievoor hetwijzigenvan
coderingsbestanden, systeembeheer,
codering van distributieleidingen en
-knooppunten, etc.
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BEHEERS
INFORMATIE
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Afb. 4 - Relatie tussen Je informatiesoorten.

Afb. 5 - Procedure
nieuwe aansluiting,
afdeling Inspectie.

AFDELING INSPECTIE
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5. DILIS
Het leidinginformatiesysteem DILISis
recentelijk bij deW D M ingevoerd.Het
DILIS omvat de geautomatiseerde
registratie vande6.000 distributieleidingen en ruim 30.000 schetskaarten.
Naast dealgenoemde functionele eisen
aan hetsysteem, zijn specifieke elementen
van DILIS:
- snel engebruikersvriendelijk opzoeken
van alle informatie;
- hetmaken vanoverzichten van diverse

uitvoering aansluiting
1r
technische administratie

'
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'
Afb. 6 - Procedure
nieuwe aansluiting,
afdeling Technische
Dienst.
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/
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gescande beeldinformatie verwerkt door
een geïntegreerd documentverwerkingssysteem. Een schetskaart bestaat daarbij
uit een voorzijde, de dienstleidingschets
(afb. 2) en een achterzijde, de
materiaalbon (afb. 3). Ongeveer 17% van
het bestaande schetsbestand wordt door
de slechte kwaliteit van de grafische
informatie vervangen door AutoCAD
tekeningen. Schetskaarten van nieuwe
aansluitingen worden in het DILIS direct
getekend met AutoCAD. De opslag van
de gescande schetskaarten vindt plaats op
een optische schijf met een capaciteit van
5.6 Gb. Een gescande schetskaart vergt,
na datacompressie, een opslag van circa
20 Kb.
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Van de nieuwe dienstleidingen wordt de
schetskaart grafisch opgeslagen in een
AutoCAD-View formaat. De technische
basisinformatie is opgeslagen in een database die bij de aanvraagverwerking wordt
gevuld.

Aß. 7-Hardwareconfiguratie DILIS.

In afbeelding 7 is een overzicht gegeven
van de hardware-configuratie van het
DILIS. Het systeem is gekoppeld met
bestaande automatiseringssystemen bij de
WDM. Gekozen is voor een PC-netwerk,
waardoor alle betrokken afdelingen direct
en gelijktijdig de beschikking hebben over
de benodigde informatie van het DILIS én
daarnaast standaard PC-pakketten kunnen
gebruiken. De PC-werkstations zijn voor
de gescande documenten en AutoCADfiles uitgerust met een extra A3 beeldscherm (afb. 8).

opgesteld door DHV Water. De hard- en
software voor het DILIS is geleverd door
de firma BORSU Systema te Lelystad
(voorheen TCI).
Toezicht op de uitvoering is ook verzorgd
door DHV Water. De gebruikerssoftware
is specifiek voor deze toepassing
ontwikkeld. Veel aandacht is besteed aan
een consistente en duidelijke gebruikersinterface (afb. 9). Voor de beeldverwerking is gebruik gemaakt van het
DocLan documentverwerkingssysteem
van BORSU Systema.

De verbruikersadministratie is ook
gekoppeld aan het netwerk. Overdracht
van informatie tussen beide systemen
vindt op basis van filetransfer plaats.

7. Implementatie
Het DILIS is tot stand gekomen onder
begeleiding van de genoemde Stuurgroep
Automatisering en een technische
werkgroep, die tol taak had het DILIS
inhoudelijk vorm te geven. Op basis

Het functioneel ontwerp van DILIS is
Afb. 8 - !'oorbeeldvan een werkplek.

m

fileserver

W S = Werkstation

hiervan zijn twee ontwerpdocumenten
opgesteld:
- een functioneel ontwerp van het DILIS
- een programma van eisen over de
systeemlevering en een opdrachtomschrijving.
Na selectie van de opdrachtnemer is in
onderling overleg de volgende projectfasering vastgesteld.'
1. vooroverleg
2. technisch ontwerp
3. prototyping en applicatie analyse
4. realisatie
5. concept documentatie
6. testprotocollen
7. functionele- en integrale systeemtest bij
opdrachtnemer:
8. plaatsing bij WDM

Aß. 9-Duidelijkegebruikers-interface.
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Aß. 10- Voorbeeldvan
eengescande schetskaart.

9. testen bij W D M :
- gebruikerstest
- acceptatie test
10. opleiding en instructie
11. oplevering
12. evaluatie en onderhoud
De doorlooptijd van het project vanaf de
eerste fase van vooroverleg tot en met de
oplevering bedroeg 1,5 jaar.
Gelijktijdig met de ontwikkeling van het
DILIS is door de W D M een groot aantal
werkzaamheden uitgevoerd. Deze
betroffen in hoofdzaak:
- het aanmaken van alle leidinginformatiebestanden van de distributie- en
dienstleidingen (jaar van aanleg, diameter,
materiaal, etc);
- converteren van bestaande verbruikersbestanden (naam-, adres-, woonplaatsgegevens, etc);
- het coderen van het distributienetwerk
(leiding, knoop- en afsluitercodering);
- het scannen van de dienstleiding
schetskaarten en het overtekenen van
kwalitatief slechte schetskaarten. Een
voorbeeld van een scan is opgenomen in
afbeelding 10;
- het koppelen van de gescande dienstleidingschetskaarten aan de bestanden;
- validatie en opschonen van alle aanwezige informatie;
Het hoeft geen nadere toelichting om te
stellen dat met deze werkzaamheden
enige manjaren aan tijdsbesteding
gemoeid zijn. Een grote inzet van alle
betrokkenen en zeer regelmatig overleg
tussen alle partijen zijn dan ook onmisbaar
geweest voor het welslagen van het
project.
Daarnaast heeft, parallel aan deze
activiteiten, opleiding van de gebruikers
plaatsgevonden. Naast een algemene
introductie op PC-gebruik zijn de
gebruikers specifiek op het DILIS

ingewerkt. Ook hebben twee medewerkers een cursus systeem- en netwerkbeheer gevolgd.
8. Conclusies
Met de ontwikkeling van het DILIS is
door de WDM een eerste stap gezet in de
richting van het geautomatiseerde beheer
van het leidingnet. Hierbij is gekozen voor
automatisering van dat deel van de
leidinginformatie, waar de meeste
bedrijfskosten zijn gelegen. Moderne
automatiseringstechnieken maken dit
mogelijk tegen aanvaardbare kosten. Voor
de W D M betekent dit een verhoging van
de kwaliteit van dienstverlening aan de
klant. Veel collegabedrijven hebben al
aangegeven dat de geschetste aanpak een
interessante aanvulling kan zijn op de
bestaande ontwikkelingen in leidinginformatiesystemen.
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Waterverbruik in Overijssel
in 1992nog niet gedaald
De klanten van de Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) hebben in
1992 nagenoeg evenveel water gebruikt

als in 1991. Het gemiddeld verbruik per
aansluiting bedroeg 224 m 3 , zo blijkt uit
het zojuist verschenen jaarverslag van de
WMO. Het huishoudelijk verbruik is de
laatste jaren stabiel (134 m 3 ). Het verbruik
in de categorieën woningen annex
bedrijven (onder andere boerderijen) en
andere bedrijven is de laatste vijfjaar met
ruim 10% gestegen.
In het eigen verzorgingsgebied verkocht
het bedrijf 655,6 miljoen m 3 drinkwater.
In 1991 was dat 61,9 miljoen m 3 . Deze
stijging is voornamelijk toe te schrijven
aan de overname van Kampen. Het totaal
aantal percelen aan het eind van 1992
bedroeg 274.706. Mede door de overname
van de drinkwaterlevering in Deventer
per 1januari 1993 kon op 22 april jl. zelfs
de 300.000ste klant aangesloten worden.
Het bedrijf voert een actief beleid om het
drinkwaterverbruik terug te dringen. Dit is
van groot belang voor het milieu. De
acties zijn er vooral op gericht om de
consument ertoe te bewegen de kraan
minder vaak open en eerder dicht te
draaien. De WMO probeert in de
huishoudens met name de aanschaf van
spaardouches en toiletreservoirs met
spoelonderbreking te stimuleren. Door
technische advisering worden bedrijven
geïnformeerd over waterbesparing bij het
produktieproces.
Uit de cijfers van het eerste kwartaal 1993
blijkt de drinkwaterafzet te zijn gedaald. In
hoeverre er hierbij sprake is van echte
waterbesparing is nog niet te zeggen.
Verlies
De WMO sloot het boekjaar 1992 af met
een negatief resultaat van 3,6 miljoen
gulden op een netto omzet van ruim
88 miljoen gulden. Geprognotiseerd was
een verlies van 5 miljoen gulden.
Het verlies van het waterleidingbedrijf
wordt opgevangen uit de reserves.
Er is op dit moment nog geen tarievenvoorstel voor 1994. De W M O wil eerst
nog een aantal maanden de ontwikkelingen van de kosten en drinkwaterafzet
afwachten en zal pas aan het eind van
1993 een tariefvoorstel aan de aandeelhouders doen.
De belangrijkste aandachtspunten voor de
komende jaren zijn het verkrijgen van
voldoende mogelijkheden om water te
winnen, de zorg voor de kwaliteit van het
grondwater en het aanpassen van de
zuiveringsinstallaties aan de teruglopende
kwaliteit van het ruwe water.
De hiermee gemoeide kosten zullen de
tarieven in de toekomst doen stijgen.
Door gebruik te maken van in het
verleden gevormde reserves kan de tariefstijging geleidelijk worden ingevoerd.
(Persbericht WMO)

