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Intelligent Systems for Sustainable Interactions.
YP Your Partner is al meer dan 25 jaar actief in de wereld
van de informatietechnologie. Onze informatiesystemen
worden, veelal in combinatie met de toepassing van
telemetrie, ingezet om installaties op afstand te kunnen
beheren, te monitoren en te besturen.

Meer weten?
Bel +31 (0)512 - 58 98 42 voor meer informatie
of het maken van een vrijblijvende afspraak.

Connecting 
the dots

Partners: Co-creatie

Wanneer je als bedrijf aansluiting wilt houden bij de markt,
kun je niet stil blijven zitten. Nieuwe ontwikkelingen op
technologisch gebied gaan razendsnel. Was de levens-
duur van een product vroeger tien jaar, tegenwoordig is
dat vaak nog maar een jaar. Bedrijven moeten hierdoor
veel sneller dan voorheen investeren in de ontwikkeling
van nieuwe producten. Daar komt bij dat de markt vraagt
om producten met een hogere functionaliteit, terwijl de
prijzen veelal dalen.

YP Your Partner helpt bedrijven hun positie in de markt
te versterken. Wij vormen of ontlasten de R&D afdeling
van onze co-creatie partners, zodat zij zich kunnen richten
op hun kerncompetenties.

Elke partner maakt gebruik van ons informatiesysteem
C.A.R.S, inclusief een stuk software op maat. De verschil-
lende partners profiteren mee van deze uitbreidingen
van C.A.R.S. Wij noemen dit de C.A.R.S community.
Zo kan er door alle partners sneller worden gereageerd
op trends in de markt en ontstaat er meer grip op de
ontwikkelkosten.

We zorgen ervoor dat partners complementair aan elkaar
zijn en in ieder geval niet in concurrerende werkgebieden
opereren. Binnen de groep communiceren we open en
transparant: hierdoor wordt de kracht van het collectief
optimaal benut.

Slim samenwerken is de
sleutel tot succes en efficiency
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Ampèrelaan 1, 9207 AM Drachten, The Netherlands
T +31 (0)512 - 58 98 42 / E info@yp-yourpartner.com

“Onze oplossing: kosten besparen door slim samenwerken.”



Partner voor de overheid

Intelligente Systemen voor 
Duurzame Interactie
YP Your Partner is al meer dan 30 jaar actief in de wereld van de 
informatie- en besturingstechnologie. Onze informatiesystemen 
worden, veelal in combinatie met de toepassing van tele metrie, 
ingezet om installaties op afstand te kunnen beheren, te monitoren 
en te besturen.

Samenwerken is de basis
Partner voor de industrie

Wij bouwen niet alleen intelligente 
informatiesystemen, maar ook aan 
duurzame relaties met onze klanten, 
zodat zij optimaal gebruik kunnen 
maken van onze producten, kennis en 
ervaring. ‘Samenwerking met partners’ 
is voor ons hét sleutelbegrip dat de 
kern vormt van al onze activiteiten, 
want:

• S amen verbinden we mensen, kennis
en data, zodat er meer ontstaat dan
de som der delen;

• S amen initiëren en begeleiden we
projecten voor duurzaam en intelli-
gent informatiebeheer;

• S amen creëren we innovatief
maatwerk: slimme en op de
toekomst gerichte oplossingen.

En met ‘samen’ gaan wij heel ver. Het 
zit al meer dan 30 jaar in onze 
genen. Wij zien YP Your Partner dan 
ook niet alleen als onze naam, maar 
als een belofte: de wereld zou een 
betere plaats zijn als technologie de 
onderlinge samenwerking tussen 
mensen op een duurzame en effi
ciënte manier weet te verbeteren.

Ons intelligente informatiesysteem C.A.R.S

Argus Panoptes, een reus uit de Griekse mythologie, 
bezat over zijn hele lichaam honderd ogen waarvan er 
nooit meer dan twee tegelijk sliepen. Het Griekse woord 
panoptes betekent dan ook alles ziend. Argus werd door 
de Griekse goden ingezet om alles en iedereen voort-
durend in de gaten te houden. Vanuit deze gedachte 
ontwikkelde YP Your Partner de C.A.R.S hoofdpost, een 
intelligent beheersysteem dat alles in de gaten houdt, 

registreert en net als de reus Argus Panoptes waarschuwt 
als er iets mis dreigt te gaan.

Door onze jarenlange ervaring met het ontwikkelen van 
informatiesystemen is C.A.R.S inmiddels uitgegroeid tot 
één van de meest geavanceerde informatiesystemen voor 
het optimaal beheren van bedrijfsprocessen en staat het 
bij onze klanten synoniem voor een goede nachtrust.

Het takenpakket van gemeenten is zeer uitgebreid.
Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor het
beheren van de openbare ruimte. Met behulp van ons intel-
ligente informatiesysteem C.A.R.S kunnen we deze taak
een stuk gemakkelijker maken. Gemeenten door heel
Nederland maken gebruik van C.A.R.S voor:
• Rioolbeheer;
• Oppervlaktewaterbeheer;
• Bruggen en sluizen;
• Verkeersregelinstallaties (VRI);
• Openbare verlichting (OV);
• Energiebeheer van gebouwen;

C.A.R.S maakt het mogelijk al deze deeltaken uit te voeren
met één systeem. Door onze kennis en jarenlange ervaring
op het gebied van o.a. het rioolbeheer zorgen wij ervoor dat
onze klanten hun informatiesysteem zo optimaal mogelijk
kunnen benutten. Samen zorgen wij zo voor aanzienlijke
besparingen op het beheer van de diverse deeltaken.

YP Your Partner is al sinds 1985 werkzaam in de industriële
automatisering. Onze informatiesystemen vormen het
kloppend hart van menig technische installatie op het
gebied van milieutechniek, waterzuivering en energiebeheer.

Op basis van een proces- en instrumentatiediagram (P&ID)
maken onze ervaren programmeurs een perfecte proces-
besturing voor de meest uiteenlopende installaties.
Door de juiste vragen te stellen en mee te denken met
onze klanten kunnen ook zeer complexe besturingsvragen
snel worden opgelost. Een snelle oplevering van een feil-
loze procesbesturing is voor ons niet een belofte maar
een vanzelfsprekendheid. Behalve voor nieuwbouw is
YP Your Partner ook de aangewezen partij voor renovatie
van procesbesturingen.

Milieutechnische installaties
YP Your Partner is al jaren marktleider op het gebied van de
automatisering van milieutechnische installaties. De toe-
passingsmogelijkheden van onze informatiesystemen zijn
zeer divers: ze worden onder andere gebruikt voor het
beheren en monitoren van bodemsaneringen, afvalstort-
plaatsen, biogas-stortgaswinningen en olie/waterscheiders
in de petrochemie.

Energiebeheer
Voor goed en veilig energiebeheer is het hebben van inzicht
en controle cruciaal. YP Your Partner heeft een uitgebreid
pakket van producten en diensten ontwikkeld voor energie-
beheer, die zorgen voor beheersbaarheid van het energie-
systeem en grip op de kosten. Onze eindgebruikers zijn
ziekenhuizen, datacenters, pretparken, scholen en andere
grootverbruikers. Voor al deze gebruikers geldt dat de
continuïteit en kwaliteit van de energievoorziening van
essentieel belang is.

“C.A.R.S is één van de meest
geavanceerde informatie-

systemen voor het optimaal
beheren van bedrijfsprocessen.”

“Een snelle oplevering van een
feilloze procesbesturing is voor
ons niet een belofte maar een

vanzelfsprekendheid.”

We spreken
dezelfde taal

Alles beheren
onder één paraplu

Bekijk ook de uitgebreide selectie cases op onze website! www.yp-yourpartner.com
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en data, zodat er meer ontstaat dan
de som der delen;
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Het zit al meer dan 25 jaar in onze
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beheren van de openbare ruimte. Met behulp van ons 
intelligente informatie- en besturingssysteem C.A.R.S 
kunnen we deze taak een stuk gemakkel ijker maken. 
Gemeenten door heel Nederland maken gebruik van 
C.A.R.S voor:

• Rioolbeheer;
• Oppervlaktewaterbeheer;
• Bruggen en sluizen;
• Verkeersregelinstallaties (VRI);
• Openbare verlichting (OV);
• Energiebeheer van gebouwen;

C.A.R.S maakt het mogelijk al deze deeltaken uit te voeren
met één systeem. Door onze kennis en jarenlange ervaring
op het gebied van o.a. het rioolbeheer zorgen wij ervoor dat
onze klanten hun informatiesysteem zo optimaal mogelijk
kunnen benutten. Samen zorgen wij zo voor aanzienlijke
besparingen op het beheer van de diverse deeltaken.

YP Your Partner is al sinds 1985 werkzaam in de industriële
automatisering. Onze informatiesystemen vormen het
kloppend hart van menig technische installatie op het
gebied van milieutechniek, waterzuivering en energiebeheer.

Op basis van een proces- en instrumentatiediagram (P&ID)
maken onze ervaren programmeurs een perfecte proces-
besturing voor de meest uiteenlopende installaties.
Door de juiste vragen te stellen en mee te denken met
onze klanten kunnen ook zeer complexe besturingsvragen
snel worden opgelost. Een snelle oplevering van een feil-
loze procesbesturing is voor ons niet een belofte maar
een vanzelfsprekendheid. Behalve voor nieuwbouw is
YP Your Partner ook de aangewezen partij voor renovatie
van procesbesturingen.

Milieutechnische installaties
YP Your Partner is al jaren marktleider op het gebied van de
automatisering van milieutechnische installaties. De toe-
passingsmogelijkheden van onze informatiesystemen zijn
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als er iets mis dreigt te gaan.
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informatiesystemen is C.A.R.S inmiddels uitgegroeid tot
één van de meest geavanceerde informatiesystemen voor
het optimaal beheren van bedrijfsprocessen en staat het
bij onze klanten synoniem voor een goede nachtrust.

Het takenpakket van gemeenten is zeer uitgebreid.
Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor het
beheren van de openbare ruimte. Met behulp van ons intel-
ligente informatiesysteem C.A.R.S kunnen we deze taak
een stuk gemakkelijker maken. Gemeenten door heel
Nederland maken gebruik van C.A.R.S voor:
• Rioolbeheer;
• Oppervlaktewaterbeheer;
• Bruggen en sluizen;
• Verkeersregelinstallaties (VRI);
• Openbare verlichting (OV);
• Energiebeheer van gebouwen;

C.A.R.S maakt het mogelijk al deze deeltaken uit te voeren
met één systeem. Door onze kennis en jarenlange ervaring
op het gebied van o.a. het rioolbeheer zorgen wij ervoor dat
onze klanten hun informatiesysteem zo optimaal mogelijk
kunnen benutten. Samen zorgen wij zo voor aanzienlijke
besparingen op het beheer van de diverse deeltaken.

Milieutechnische installaties  
YP Your Partner is al jaren marktleider op het gebied van de 
automatisering van milieutechnische installaties. De toe-
passingsmogelijkheden van onze informatie systemen zijn 
zeer divers: ze worden onder andere gebruikt voor het 
beheren en monitoren van bodemsaneringen, afvalstort-
plaatsen, biogasstortgas winningen en olie/waterscheiders 
in de petrochemie.

Energiebeheer 
Voor goed en veilig energiebeheer is het hebben van inzicht 
en controle cruciaal. YP Your Partner heeft een uitgebreid 
pakket van producten en diensten ontwikkeld voor energie-
beheer, die zorgen voor beheersbaarheid van het energie-
systeem en grip op de kosten. Onze eindgebruikers zijn 
ziekenhuizen, data centers, pretparken, scholen en andere 
grootverbruikers. Voor al deze gebruikers geldt dat de 
continuïteit en kwaliteit van de energievoorziening van 
essentieel belang is.

“C.A.R.S is één van de meest
geavanceerde informatie-

systemen voor het optimaal
beheren van bedrijfsprocessen.”

We spreken
dezelfde taal

Alles beheren
onder één paraplu

Bekijk ook de uitgebreide selectie cases op onze website!

Partner voor milieu- en 
waterbeheer

YP Your Partner is al sinds 1985 werkzaam in de industriële 
automatisering. Onze informatiesystemen vormen het 
kloppend hart van menig technische installatie op het 
gebied van milieutechniek, waterzuivering en energie beheer.

Op basis van een proces- en instrumentatiediagram (P&ID) 
maken onze ervaren programmeurs een perfecte proces-
besturing voor de meest uiteenlopende installaties. Door 
de juiste vragen te stellen en mee te denken met onze 
klanten kunnen ook zeer complexe besturingsvragen snel 
worden opgelost. Een snelle oplevering van een feilloze 
proces besturing is voor ons niet een belofte, maar een 
vanzelfsprekendheid. Behalve voor nieuwbouw is
YP Your Partner ook de aangewezen partij voor renovatie 
van proces besturingen.

“Een snelle oplevering van een 
feilloze proces besturing is voor 
ons niet een belofte maar een 

vanzelfsprekendheid.”

www.yp-yourpartner.nl
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