HAAL HET MAXIMALE
UIT UW ASSETS.
www.assetinsight.nl

In de wereld waarin wij leven, stellen we steeds hogere eisen aan onze infrastructuur. Asset
prestatie wordt steeds belangrijker. Denk aan continue & betrouwbare beschikbaarheid,
efficiëntie & budgetbeslag, aantoonbare veiligheid en duurzaamheid. Een optimale
asset prestatie vraagt om het tijdig maken van de juiste keuzes in beheer en onderhoud.
Betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige informatie is een must.
Het inwinnen, valideren, behapbaar en actiegericht maken van informatie vormt een grote
uitdaging. Door digitalisering en “Internet of Things” krijgen we bovendien steeds meer
actuele informatie over onze assets. Tegelijkertijd groeien de analyse-mogelijkheden door
nieuwe kennis en technieken. Het zorgen voor de juiste inzichten is de kern van het nieuwe
meet- en inspectiebedrijf van VolkerWessels:

ASSET.INSIGHT. IS DÉ PARTNER IN ASSET INFORMATIEMANAGEMENT. SAMEN ZORGEN WE ERVOOR DAT U
HET MAXIMALE UIT UW ASSETS HAALT. NU ÉN IN DE TOEKOMST.

DIGITAAL
METEN

MONITORING

PREDICTIVE
MODELLING

Waar asset management vraagstukken complexer
worden, helpt Asset.Insight. u aan de inzichten die
nodig zijn voor professioneel beheer van uw assets.

actiegerichte inzichten. We kijken naar de feitelijke
situatie. Maar we kunnen ook vooruitkijken middels
‘predictive modelling’.

Goed begrip van het echte optimalisatie vraagstuk is
voor ons het startpunt. Hierop brengen we diepgaande
asset expertise samen met experts op innovatieve data
analytics technieken. Door onze kennis van de praktijk
weten we welke mix tussen asset-kennis en analytics de
beste oplossing biedt. Technologie gebruiken we waar
deze een duidelijke bijdrage aan de oplossing biedt.

We inspecteren, meten, monitoren en voorspellen de
kwaliteit van uw assets. Dit doen we met een gedreven
team van ruim 100 gecertificeerde medewerkers met
jarenlange meet- en inspectie ervaring.

We zijn actief in de domeinen waar we door de jaren
heen echte expertise hebben opgebouwd: droge
infra (o.a. wegen, vliegvelden, tunnels), natte infra (o.a.
dijken, kades, bruggen, sluizen, zuiveringen, gemalen),
procesindustrie (o.a. installaties, pompen, leidingen)
en spoor. De brede domein-kennis en ervaring van
VolkerWessels hebben wij aan onze zijde.
Om uw besluitvorming te faciliteren, verzamelen,
verwerken en vertalen we informatie in toegesneden,

Deze medewerkers zijn onder de naam Asset.Insight.
bijeen gebracht vanuit de afdeling ‘Inspectation’ uit
VolkerRail, het onderdeel ‘Tecson Inspections’ uit MJ
Oomen en de afdeling ‘Verhardingscontrole & Advies’
vanuit het bedrijf Aveco de Bondt.
Wij dragen bij aan een optimale asset prestatie. Met de
inzichten die wij u bieden, bent u in staat aantoonbare
veiligheid van uw assets te borgen, storingen te
voorkomen, beheerkosten te besparen, prioriteiten te
stellen voor investeringen en operationele voordelen te
behalen.
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DIGITAAL METEN
• 3D point cloud mapping
• Beeldmateriaal / 360o imaging
• Objectherkenning o.b.v. point
clouds en beeldmateriaal
• Wisselgeometrie meting
• ARAN meting
• Valgewichtdeflectiemeting
• Dynamische plaatbelastingsproef
• Asfalt- en constructieboring
• Radarmeting
• Textuurmeting
• Stroefheidsmeting
• Langsvlakheidsmeting
• FietsComfortMeting (FCM)
• Monitoringsmeting
• Ultrasoon meting
• EddyCurrent meting
• Lichtintensiteit meting
• Thermografische meting
• Digitalisering inspectieproces

t +31 30 246 94 00
info@assetinsight.nl

MONITORING
• IoT sensoring
• Data warehousing & processing
• Analyse en distributie platform
• Intervention management
• Overwegmonitoring
• Spanningsbewaking
• Trillingsmonitoring bruggen
• Sluismonitoring
• Tunnelmonitoring
• Asset tracking (brandblussers)
PREDICTIVE MODELLING
• Predictive maintenance
• Machine learning algoritmes
• Scenario modelling
• Spoorvorming model
• Spoorstaafschade (RCF) model
• Storingskansverdeling model
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INSPECTIES
• Laboratorium onderzoek
• Milieukundig onderzoek
• Waterdoorlatendheid inspectie
• CROW inspectie
• NEN 3140 / 1010 inspectie
• NEN 3840 inspectie
• NEN 2767 conditie inspectie
• Dijk inspectie
• Keuringen
• Schade inspectie
• Onderhoudsinspectie
• Omgevingsschouw
• Conditiemeting
• Verkeersregelinstallatie inspectie
• Wegkantsysteem inspectie
• QA/QC inspectie
• Inspectie toetsingsprocedures
• (Remote) visuele inspectie
• Lasinspectie
• Leidinginspectie
• Rotating equipment inspectie
• Flare tip / schoorsteeninspectie

