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1. Sencon

2. Beheerapplicatie SAM

Inhoud presentatie





• Onafhankelijk adviesburo

• Ruim 20 jaar ervaring

• Specifieke kennis van de markt

• Specifieke kennis van de producten

• Helder advies & overzichtelijke rapportages

• Meer dan 15 medewerkers: deskundige en ervaren vakmensen

• Speerpunten: ontzorgen & samenwerken

• Landelijk actief

• Vestigingen in Dordrecht en Drachten

Kenmerken Sencon



Advies

Ontwerp & Bestek

Inventarisatie

BRL-inspecties

NEN-3140 keuringen

Project

Beheer





Telemetrie & Onderhoudsmanagement

• Telemetrie:

- Storingsregistratie en doormelding

- Monitoring gegevens (trending en analyse)

- Sturing (waaronder RTC)

• Asset Management:

- Vastleggen objectgegevens

- Vastleggen onderhoudsgegevens (BRL K14020)

- Registratie storingen en acties

- Documentbeheer

- Interactieve meerjarenbegroting

- Risicogestuurd onderhoud

- Communicatietool binnen de organisatie



Kenmerken Beheerapplicatie SAM ®

• Smart Assent Management (SAM) = Optimaal beheer van de 

riooltechnische installaties:

1. Duidelijk inzicht in de samenstelling en kwaliteit van elke 

installatie.

2. Volledig op de hoogte van de huidige staat van elke installatie. 

Inzichtelijk is per installatie in hoeverre onderhoud of vervanging 

noodzakelijk is, eventueel geprioriteerd naar Risico-klasse.

3. Eenvoudig een interactieve meerjarenbegroting opstellen, 

gebaseerd op de werkelijke staat met een dynamische planning 

en op basis van de bruto verkoopprijzen van onderdelen.



Paspoort

• Objectgegevens

•Pomptype(s)

• Leidinggegevens

• Gegevens elektrische 
installatie 

• Gegevens civiel

Inspectie BRL

• Jaarlijkse inspectie & 
onderhoud gegevens 

Documenten

• Mech. tekeningen

• Elektr. tekeningen

• Bouwkundige tekening

• Voorschriften pompen

• Fotorapportage

• Persleidinggegevens

Registratie & 
meldingen

• Kosten materialen

• Kosten inhuur derden

• Eigen uren

• NEN 3140

• Controle schuiven

• Reiniging

Meerjarenbegroting

Afschrijvingstermijnen & Vervangingskosten

Opzet SAM



Koppelingen SAM®

1. Telemetrie/scada leveranciers

Hier kan in voorzien worden om vooraf geselecteerde type meldingen

automatisch te importeren in SAM, zodat de meldingsformulieren

reeds aangemaakt worden.

• I-real (H2go)

• Xylem (AQV ++)

• Van der Linden pomptechniek (I-view) 

• Mous (Mous Aquaweb)

• YP (Cars)

2.   Web-koppelingen met data-import 

Voorbeeld: peilbuizen zijn als object aangemaakt in SAM

Beschikbare data via web-import. Presentatie en opslag in SAM.



Koppelingen SAM®

3.   Integrale Beheerpakketten openbare ruimte

DataQuint (GeoVisia/GBI-Antea), koppeling op object niveau:



Koppelingen SAM®

4.   Administratie-ERP koppelingen SAM

5.   Koppelingen met externe databronnen: PDOK en DUOPP 

(kaartlagen)



Referenties:

…en nog meer dan 120 andere gemeenten…



DEMO SAM



SAM 3

Lijst objecten met kolom risicoprofiel, om te kunnen filteren 



SAM 3

Object inklusief kenmerk Risico profiel



SAM 3

Welke storing pakken we eerst op? Op basis van risico?



Bedankt voor uw aandacht



SAM Support

Mocht je nog vragen hebben dan kun je 

contact opnemen met SAM Support via:

E-mail         support@sambeheer.nl  

Telefoon    +31 (0)85 060 1404 


