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Utmaningen
Waterboard De Dommel ser till att det 
finns tillräckligt med rent vatten i Midden-
Brabant. De skyddar också invånarna från 
översvämningar. Vattenmyndighetenbestår 
av har åtta vattenreningsverk. Det är här 
som avloppsvatten rinner in och rent 
vatten rinner tillbaka till naturen. De har 
också en plats där slam filtreras. Karin 
Geels är konsult i Facility Management på 
Waterschap De Dommel. Hon är en del av 
Facility Management-processen och 
tillsammans ansvarar de för det fysiska 
områdesskyddet. “Vill vi veta exakt vem 
som är på plats och vid vilken tidpunkt”, 
säger hon. “Besökare får aldrig gå runt på 
egen hand. Vi är mycket strikta när det 
gäller detta. På våra arbetsplatser måste vi 
följa alla typer av regler och lagstiftning 
om säkerhet. Grindar och bommar från 
Heras är vårt första skydd mot oönskade 
människor. “  

Waterschap De Dommel (det nederländska vattenverket) har alltid varit beroende av 
att anställda upptäcker brister i säkerhetsinstallationerna vid deras vattenreningsverk. 
Därför letade de efter en lösning som skulle göra det möjligt för dem att kontinuerligt 
och på distans övervaka grindar och bommar på plats.

Waterboard De Dommel ville få en bättre 
uppfattning om fel och brister i 
säkerhetsinstallationerna. “Vi var alltid 
beroende av rapporter från våra anställda. 
Då kan det ta lång tid innan bristerna 
kommer fram. Det var risker som vi ville 
utesluta. Det är också mycket frustrerande 
för de anställda när de anländer till en plats 
och grinden inte fungerar. Heras erbjöd en 
lösning som skulle göra det möjligt för oss 
att reagera snabbare och proaktivt på 
eventuella fel. “  

Tillvägagångssättet 
Vattenmyndigheten har haft ett 
serviceavtal med Heras sedan 2013, men 
2017 utökades samarbetet. “Efter ett 
anbudsförfarande höjde vi gemensamt 
den fysiska säkerheten på alla våra 
anläggningar. ” Under ett samtal mellan de 
två parterna kom ämnet Connect upp, 
Heras smarta onlineplattform som 
fjärrövervakar viktiga komponenter i alla 

Waterboard De Dommel gör 
proaktiva säkerhetsval tack vare 
Connect 

Utmaningen

• Bemannade platser med hög  säkerhet 

• Beroende av anställda för felrapportering 

• För lite insikt om felens art och omfattning.   

Tillvägagångssättet

• Gemensamt samråd om utmaning och 

lösning 

• Boka möten och planera för installation av 

Connect 

• Installation av Connect på nio platser 

Lösningen 

• Fjärrövervakning av säkerhetsinstallationer med 

Connect 

• Mer insikt i fel och orsaker 

• Bättre avgöra om reparationer är brådskande 

eller inte 

Resultaten
Med Connect från Heras har Waterschap De Dommel full insyn i 
statusen för sina grindar och bommar, när som helst och var som 
helst. På så sätt kan vattenmyndigheten och Heras upptäcka fel 
snabbare och agera mer proaktivt.
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säkerhetsinstallationer dygnet runt. “Det 
var som musik i våra öron. Vad vi också 
fann intressant var att Connect levereras 
med Access som standard. Detta skulle 
göra det möjligt för oss att öppna och 
stänga våra grindar och bommar på 
distans, vilket skulle kunna vara ett trevligt 
tillägg i framtiden. “  
“Vid installation planerade Heras vilket 
reningsverk som de skulle vara på och vi 
såg till att det fanns någon som kunde 
vägleda dem vid dessa tillfällen”, fortsätter 

Geels. “Vi har inte de senaste grindarna 
med Connect redan installerade. Men 
lyckligtvis krävdes det inte mycket 
ansträngning för att installera Connect. Allt 
Heras behövde göra var att installera 
hårdvara i säkerhetsinstallationerna. Trots 
vissa hinder i planeringen slutfördes 
installationen inom två månader.” 

Lösningen 
Waterboard De Dommel har haft full 
tillgång till Connect sedan slutet av 2021. 
“Via en webbaserad applikation och en 
mobilapp kan vi övervaka statusen för alla 
våra grindar och bommar”, säger Geels. 

“När vi loggade in för första gången blev vi 
positivt överraskade av all den information 
vi kunde få tillgång till. Vi kan till och med 
se på distans när något är fel med en bom 
eller grind, och även när underhållet senast 
utfördes. “  
All denna information kan vara lite 
överväldigande. “Men vi behövde ingen 
intensiv utbildning”, säger hon. “Heras 
förklarade allt för oss på en och en halv 
timme och hjälpte oss med att skapa 
ärenden. Vi har inte haft några fel sedan 

dess, men om de inträffar meddelar 
Connect oss om det.  

Det är en stor skillnad jämfört med 
tidigare. “Vi har gått från att ta emot 
e-postmeddelanden från anställda om fel 
till att agera proaktivt, eftersom vi själva 
kan se var saker och ting går fel. Vi har nu 
mer insikt, förväntar oss mer kontroll och 
gör därför mer målinriktade val för att lösa 
problem. Eftersom Connect visar oss 
exakt vad felet är kan vi avgöra om en 
reparation är brådskande eller inte. Vi 
hoppas kunna spara kostnader på detta 
sätt, och i slutändan till och med ta steget 
mot förebyggande underhåll, så att vi kan 
förebygga fel. Connect kommer att ge oss 
mycket. “ 

“Vi har mer insikt, förväntar oss mer 
kontroll och gör därför mer målinriktade 
val för att lösa problem. “ 

  Karin Geels, konsult i fastighetsförvaltning, De Dommel Water Board

Waterschap De Dommel
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Kontakt:  heras.se/offert-forfragan 
Läs mer: heras.se/connect
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https://www.heras.nl/stories/referenties/betergevel-vindt-nieuw-veilig-thuis-met-beveiliging-van-heras/
https://www.facebook.com/herasperimeterprotection
https://www.linkedin.com/company/heras
https://www.youtube.com/c/Herasperimeterprotection

