HOUD METINGEN
IN TOPCONDITIE
MET SENSIGHT
Alleen bij goed functionerende
metingen kan bruikbare data
worden geproduceerd voor
analyse en besluitvorming. Wil jij
real-time overzichtelijke
informatie krijgen over het
functioneren van metingen in het
meetnet? Gebruik dan Sensight.
Speciaal voor het beheer van
metingen heeft IMD de
internetapplicatie Sensight
ontwikkeld. Oorspronkelijk voor
het gebruik van eigen metingen,
maar inmiddels uitgebouwd tot
een betrouwbare tool die ingezet
wordt bij vele klanten. Sensight
is praktisch en overzichtelijk
ingericht en eenvoudig te
implementeren.

MOGELIJKHEDEN MET SENSIGHT:
In één (geografisch) overzicht
zien welke metingen goed
functioneren en welke niet.
Data op een eenvoudige en
overzichtelijke manier
visualiseren.
Meetdata koppelen aan publieke
gegevens, zoals bijvoorbeeld
neerslag data.
Onderhoud aan metingen
registreren in een logboek.
Automatische rapportages
maken.

SENSIGHT PROBEREN?
Een abonnement op Sensight is
flexibel af te sluiten en eenvoudig
op te zeggen.
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Een belangrijk onderscheidend
kenmerk van Sensight is de
uitgebreide, automatische
validatie van metingen. IMD
ontwikkelde deze validaties vanuit
eigen ervaring met het onderhoud
en beheer van metingen. Het
voordeel van Sensight is dat de
status van het meetnet op elk
moment inzichtelijk is. Er is direct
duidelijk welke metingen
onderhoud nodig hebben en welke
(nog) niet. Hierdoor kan het
onderhoud precies op tijd worden
uitgevoerd en gaat er geen
waardevolle data verloren.

Al
114
klanten
gebruiken
Sensight!

De implementatie van Sensight is
snel gerealiseerd, de applicatie
kan namelijk automatisch data
importeren uit verschillende
bronnen en formats. Binnen een
half uur staat een meting online.

VOORDELEN:
Sensight genereert betrouwbare,
gevalideerde en direct bruikbare
data.
In één oogopslag een
statusoverzicht van alle
aanwezige metingen in het
meetnet.
Gebruiksvriendelijk en praktisch.
Onderhoud aan metingen kan
precies op tijd worden uitgevoerd.
Eenvoudig te implementeren in
een bestaande situatie.

MEER INFORMATIE?
Neem contact op via
+31 (0)55 - 368 1414
of stuur een e-mail naar
info@imd-ma.nl
www.imd-ma.nl

BRUIKBARE DATA BEGINT
MET FITTE METINGEN

