
Inzicht in objectverbindingen

C.A.R.S haalt realtime informatie uit GBI. Middels 
leidingen ziet u hoe riolering, gemalen en putten 
gekoppeld zijn. Zo weet u direct wat u waar en 
hoe moet doen. Met C.A.R.S GBI heeft u altijd een 
actueel gebiedsoverzicht van:

• Hoofdgemalen

• Minigemalen

• Bassins

• Putten

• Persleidingen

• Drukriool

Volledig gebiedsoverzicht  

Antea Group en YP Your Partner zijn partners op het 
gebied van beheersoftware. De koppeling tussen 
beide beheersystemen zorgt ervoor dat C.A.R.S 
beheerinformatie uit GBI presenteert, en andersom. 

Met C.A.R.S GBI krijgt u als gebruiker een volledig 
overzicht van het omliggende rioolstelsel met 
informatie over hoe gemalen, retentievoorzieningen en 
overstortgebieden functioneren, en hoe ze met elkaar 
in verbinding staan.

Centraal databeheer zorgt voor slimmere keuzes

Per installatie verzamelt C.A.R.S (meta)data en 
onderhoudsmanagementgegevens. Daardoor heeft 
u als gebruiker niet alleen een gebiedsoverzicht van 
uw installaties, maar weet u ook hoe de installaties 
functioneren. Dit heeft als voordelen:

• Altijd up-to-date waardoor iedere monteur direct   
operationeel

• Voorkomen van overstorten door het efficiënter    
inzetten van bassins

• Gedoseerd afvalwater naar de zuivering

• Realtime control

Voorkomen van overstorten en gedoseerd afvalwater naar de zuivering

C.A.R.S GBI maakt inzichtelijk waar het leidingwerk loopt en welke gemalen eventueel kunnen lozen naar de 
bassins. In natte perioden komt het namelijk voor dat de zuivering op maximale capaciteit draait, terwijl er 
bassins leegstaan. Andersom is het zo dat in drogere perioden de zuivering meer afvalwater kan gebruiken, 
zodat de rioolwaterzuivering een stabielere afwaterstroom ontvangt. Door het afvalwater deels op te slaan in 
de riolering, kan het rioolwater gedoseerd naar het gemaal gaan en vervolgens gecontroleerd naar de zuivering. 

Realtime control (RTC)

C.A.R.S GBI biedt de eerste stap naar realtime control. Hierbij is een goed overzicht van de omgeving 
noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van regenmeters, loggers, persleidingen, overstorten, et cetera. 
Door deze metingen op te slaan in C.A.R.S, kan het systeem in de toekomst automatisch processen bijsturen 
middels realtime control. 

C.A.R.S GBI in de praktijk

,,Voorkomen van overstorten, iedere monteur direct operationeel en 
gedoseerd rioolwater naar de zuivering. Hoe completer het overzicht 
des te beter de strategische keuzes die gemaakt worden bij eventuele 
storingen. Door de C.A.R.S GBI koppeling heb je direct een beeld 
van het gebied en de onderdelen die invloed hebben op de storing 
van een gemaal. Wij kunnen dus een betere inschatting maken 
van de effecten bij bepaalde handelingen”, aldus Siem Willem, 
technisch medewerker van gemeente Súdwest-Fryslân.
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Centraal databeheer

GBI haalt realtime data uit C.A.R.S. Door GBI C.A.R.S 
heeft u als gebruiker altijd en direct toegang tot de 
op dat moment benodigde actuele informatie over:

• Gemaalinformatie

• Onderdelenspecificaties

• Onderhoudsstatus

• Meetdata

• Storingen

• Storingsafhandeling

Inzicht in het functioneren van installaties

De koppeling tussen beide beheersystemen 
zorgt ervoor dat GBI beheerinformatie uit C.A.R.S 
presenteert, en andersom. In GBI worden o.a. 
C.A.R.S onderhoudsmanagementgegevens (OMS) 
getoond. Om efficiënt onderhoud te plegen, is goede 
informatievoorziening essentieel. Het voorkomt 
fouten, bespoedigt werkzaamheden, reduceert het 
aantal acute storingen en ondersteunt in het maken 
van ingrijpende en strategische keuzes. 

Direct operationeel

Wat hebben we? Waar staat het? En wat is de actuele onderhoudstoestand? Alle te beheren locaties worden 
met hun unieke NAW-gegevens en GPS-coördinaten in de centrale database opgenomen. Vervolgens zijn alle 
relevante onderdelen aan die locaties te koppelen. Per locatie en per onderdeel ontstaat een logboek waarin
de historie nauwkeurig bijgehouden wordt. De actuele toestand en de toekomstige acties zijn zo direct 
inzichtelijk.

Onderbouwde beleidsmatige keuzes

GBI C.A.R.S maakt inzichtelijk hoe de gemeente haar taken uitvoert en op basis daarvan denkt uit te voeren in 
de toekomstige jaren. Voor het maken van strategische keuzes, voor de korte en lange termijn, is het belangrijk 
te kunnen beschikken over betrouwbare kentallen. De data verzameld en geanalyseerd door C.A.R.S maakt 
afvloeiend hemel- en afvalwater zichtbaar. Hierop kan de gemeente een op feiten gebaseerd rioleringsplan 
opstellen.

Uitstekend onderhoud en service door OMS

C.A.R.S OMS is voor en in samenwerking met
monteurs en rioleurs ontwikkeld voor installatiebeheer 
bij milieutechnische bedrijven en voor gemaalbeheer bij 
gemeenten en waterschappen voor:

• Operationeel: adequate afhandeling van 
werkzaamheden

• Beleidsmatig: betrouwbare kentallen zorgen voor 
strategische keuzes, korte en lange termijn
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