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Project manager
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010 202 2660



Software Architect

Reliable Systems

MENNO LODDER

3

ml@soltegro.nl

010 202 2660



Het meest innovatieve engineering- en digital 

development bureau van Nederland. 

Locaties Capelle a/d IJssel en Goes

Personeel (+/- 50 man)

Specialisme

– MBSE

– (Embedded) Software Ontwikkeling

– Digital Twins / VR/ AR

– Simulaties

– Energie

Soltegro
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Enkele projecten
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TBA
Technisch Beheer Applicatie



Behoefte vanuit 

Croonwolter&dros aan een 

generieke applicatie voor het 

technische beheer van 

infraprojecten

Toekomstvast

Schaalbaar

Functioneel uitbreidbaar

Locatie onafhankelijk

Cybersecure
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Achtergrond



Onderhoudstechnici op afstand
inzicht geven van de toestand van 
hun object, 
zodat ze beschikbaarheid kunnen 
garanderen.

Maintenance engineers de
complete historie van de werking 
van hun object tonen, 
zodat ze het onderhoud optimaal
kunnen inrichten.

Flexibel en uitbreidbaar voor 
toekomstige andere doelgroepen.

#

Doel



Alle infraprojecten uniform op één plek.

Autorisatie per project.

Alleen toegang tot de projecten waartoe je geautoriseerd bent.
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Centrale toegang



Alle statusmeldingen in één SBS-overzicht.
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Overzicht



Alle details die de gebruikers nodig hebben.

Volgt bouwtechnische tekeningen voor herkenbaarheid.
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Actuele status deelsysteem



Voor iedere waarde de volledige historie voor trendanalyse.
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Volledige historie



Voorkomen van faalkosten (PMS) door continue 

bewaken prestatie eisen.

Bijvoorbeeld: koppeling van signalen en configuratie

aan situationeel complexe prestatie-eisen object.

13

Afleiden van informatie



Sinds Februari 2021 Sluis Eefde

– 9.796 meetpunten

– 5.459 miljoen records

– 507 GB aan data

– Koppeling VICnet

• Goedgekeurd door RWS

In ontwikkeling

– TOPII 

– Rijnlandroute

– A16 – Groene boog
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Actuele situatie



Azure voor hoge beschikbaarheid,
schaalbaarheid en kosten naar gebruik.

Timeseries database voor goede 
performance bij enorme aantallen 
sensoren en meetpunten.

MQTT zodat alles makkelijk aangesloten 
en geen verlies van data.

Makkelijk koppelen met Azure Big Data 
Analytics en Azure Artificial Intelligence.

Architectuur
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Alleen lezen

– Door eigen PLC via 

VICnet

Geen bediening 
mogelijk

– Bediening in lokaal TBS-

systeem

Sensoren ook los te 

koppelen via Internet.

Cybersecurity
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Op basis van gebruikerswensen

Meldingen op mobiel

Energiemonitor

Koppeling externe systemen

– Maximo / PMS

Ondersteunen complexere faaldefinities

Export van data en rapporten voor verdere analyse

Toekomst
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Demonstratie
Technisch Beheer Applicatie



info@soltegro.nl

+31 (0)10 202 2660

www.soltegro.nl

Bedankt voor uw 

aandacht!



www.soltegro.nl


