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Wereldwijd inzicht en invloed

Het slimme softwareplatform C.A.R.S beheert en bedient onafhankelijk een ontelbare variëteit
aan installaties, gebouwen en objecten. Vanaf iedere locatie kunt u installaties bedienen met
uw smartphone, tablet, laptop en pc. Dat is wat wij noemen; The World at Your Fingertips.

Inzicht
Van data naar beslissing en actie
Statische rapportage
Wat is er gebeurd?

Handmatig proces

Interactieve dashboards
Waarom is iets gebeurd?

Data

Voorspellingen

Beslissing

Wat gaat er gebeuren?

Adviezen

Wat zal ik doen?

Automatisering

Wat moet ik doen?

Waarde

Actie

Worldwide Monitoring & Control

Invloed
The Internet of Things

C.A.R.S laat mensen, installaties en software via de cloud interactief
met elkaar communiceren. Als ze met elkaar verbonden zijn, maakt
C.A.R.S er slimme systemen van.

Waarde uit data

C.A.R.S analyseert de data uit deze systemen en zet het om in
waardevolle informatie. Hierdoor is het mogelijk snellere en betere
beslissingen en zelfs preventieve maatregelen te nemen. Tevens
kunnen we processen vergaand automatiseren.

Preventieve maatregelen

Dankzij C.A.R.S krijgt u inzicht in het functioneren van uw installaties.
U kunt voorspellend onderhoud plegen en zo de levensduur van
installaties verlengen. Deze preventieve maatregelen zorgen voor
lagere kosten.

C.A.R.S doet wat wij zelf niet kunnen of willen doen
• beheert en bedient 24/7 installaties en processen van uiteenlopende aard;
• is een Sociaal, Mobiel, Analyse en Cloud-applicatie (SMAC);
• garandeert maximale bedrijfsveiligheid - Real-Time Control (RTC);
• bestaat uit duidelijke en gebruikersvriendelijke procesvisualisaties;
• bevat de meest uitgebreide Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) mogelijkheden;
• creëert waardevolle informatie uit data - Data Analyse;
• voorspelt onderhoud - Onderhoudsmanagementsysteem (OMS);
• is leverancier- en fabricaatonafhankelijk.

C.A.R.S biedt de totaaloplossing voor
• productie- & assemblagebedrijven;
• provincies & gemeenten;
• waterschappen & milieubedrijven;
• nuts- & energiebedrijven;
• datacenters & computerruimtes;
• ziekenhuizen & kantoorgebouwen.

Wat wilt u op afstand monitoren, beheren en bedienen?
Neem vrijblijvend contact op:
+31 (0)512 - 589 841
info@carsonline.eu
www.carsonline.eu
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