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creëer voorsprong op uw concurrenten

sturen op data
en industrieel
automatiseren
Dagelijks produceren u, uw mensen, leveranciers
en opdrachtgevers een enorme hoeveelheid data.
Benut deze informatie voor het optimaliseren van
uw (bedrijfs)processen en vergroot zo de loyaliteit
van uw afnemers en leveranciers, uw rendement
én de voorsprong op uw concurrenten.
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Black Box Engineering bezorgt u inzicht in alle voor u relevante informatie én
automatiseert (kritische delen van) uw bedrijfsprocessen op basis daarvan.

Uw nieuwe positie
Vanuit uw nieuwe positie beschikt u in het vervolg ’24/7’
over de volgende informatie. Zowel op objectniveau als
gebundeld, tot in elk gewenst detail:
Zowel realtime als historisch, op kantoor en op locatie:
•

capaciteit en prestaties

•

de actuele locatie en de (onderhouds)staat

•

kritische componenten

•

de exacte locatie en de aard van een storing

•

energieverbruik

•

beschikbaarheid van objecten, resources en voorraden

•

voortschrijdend inzicht

Kansen
Details en innovaties bepalen uw concurrentiepositie. Kostprijs,
voor voorsprong op uw concurrenten!
Deze kansen ontstaan bij het juist interpreteren en benutten
van verkregen informatie:
•

creëren van bewustzijn op allerlei vlakken binnen de gehele
organisatie

•

preventief onderhoud en voorkomen van storingen

•

geautomatiseerd signaleren van actuele bottlenecks

•

direct inzicht in de aard en de locatie van een storing

•

op afstand diagnoses stellen

•

snel en gericht ingrijpen en bijsturen

•

besparing van tijd, materialen, ergernissen en kosten

•

voorkomen van uitval, stilstanden en ongelukken

•

snelle time to market

•

grip op output, in kwaliteit en in kwantiteit

•

ketensamenwerking, van grondstof tot aan consument

specialiseerd in industriële omgevingen. Wij ontwerpen een
100% passende oplossing en managen het proces tot aan

Onze rol

Bent u uw concurrent voor?

Met onze expertise en ons netwerk realiseren we voor u, zowel

Laat ons ook voor u een 100% passende oplossing

op objectniveau als gebundeld, tot in elk gewenst detail.
Zowel realtime als historisch, op kantoor en op locatie:
•

realiseren. Wij werken snel en pragmatisch.

van data op locatie

Wilt u meer informatie?
Dat kan!

ten behoeve van inzien, meten en instellen

Telefoon: +31 (0)492 359086.

het verzamelen, bundelen, opslaan en interpreteren

Bel of mail Black Box Engineering B.V.

overzicht en inzicht (push)signaleringen en diagnoses
beheren, instellen, besturen en aansturen
PLC/HMI, visualisatie
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ZOWEL ZELFSTANDIG
ALS COMPLEMENTAIR

COMMUNICATIEMEETINGEN

MACHINEMEETGEGEVENS

Eerdere successen
Bredenoord Aggregaten
Terugdringen energieverbruik bij Bredenoord; Aggregaten 24/7 monitoring

Van storingsings- naar
monitoringsorganisatie
bij ASSET Rail door ODAR

Domotica en wellness
Installaties
voor domotica en wellnessfaciliteiten.
24/7 monitoren van installaties en waardes, bedienen en

‘ODAR
en regelapparatuur voor monteurs, met realtime én
historisch inzicht. Met ODAR is ASSET Rail in staat
komen en heel gericht actie te ondernemen als de
nood aan de man is.
ODAR kan ook worden gebruikt bij het testen van
gewijzigde of nieuwe installaties op locatie.
Voorheen moest een monteur een hele dag op locatie
zijn om alles te monitoren. Nu kan ODAR aan het begin
van de dag op locatie worden aangesloten en wordt

programma’s.

Robotics
Op
programmeert, levert en integreert Black Box
voor bediening en aansturing.

EV-Box
EV

gegeven tot de monteur ODAR weer ontkoppelt.
van rechten en faciliteiten, registratie en communicatie
via de cloud, verbruik en draadloze communicatie.
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Bel of mail Black Box Engineering B.V.
Zanddelweg 1, 5428NW, Venhorst
Telefoon: +31 (0)492 359086.
E-mail: infobbe@blackboxengineering.nl

ODAR is speciaal ontwikkeld voor spoorbeheerders.

Complete uitrusting voor monteurs

Voor monteurs in het veld is ODAR een belangrijk

ODAR Mobile is een handzame en gebruiksvriendelijke terminal die kan

hinder voor het (trein)verkeer hun werk te doen.
Vanuit kantoor betekent ODAR inzicht, overzicht en
beheersbaarheid. Per locatie realtime inzicht in de

tijd en materiaal én het maakt de weg vrij voor preventief onderhoud.

het spoor en beheersbaarheid van onderhoud,

24 uur per dag op de hoogte

storingen en daarmee kosten.

Via

via het GSM-netwerk. ODAR Web is bijzonder visueel vormgegeven, mede op
basis van ‘Open Streetmaps’. U weet in één oogopslag hoe het spoor er voor

ODAR = Direct resultaat
- Op afstand monitoren, signaleren en diagnose stellen
- Historie opbouwen en trends waarnemen
- Preventief onderhoud plegen en storingen voorkomen
- Minder noodstops, ATB-gerelateerd
- Géén buitendienststelling
onnodig materiaalverbruik
- Eenvoudig instellingen aanpassen en waardes herstellen,
ODAR Web
Viervoudige koppelmeting
ODAR Mobile:

ATB-meting

Meten van koppel en ATB
Instellen en herstellen

Grenswaarden instellen, signaleren en
alarmeren
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Wilt u ook grip op uw materieel, op de inzet van uw medewerkers en op storingen?
ODAR, een initiatief van ASSET Rail en Black Box Engineering, is er ook voor u. Dankzij de modulaire opbouw is ODAR snel en
Bel of mail Black Box Engineering.
Telefoon: 0492 359086. E-mail: infobbe@blackboxengineering.nl

Onderhoud en storingen
onder controle met ODAR

ODAR A PRODUCT OF

BLACKBOX
ENGINEERING

