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Hoe werkt het
i-View verzamelt, verwerkt en toont continu automatisch alle gegevens die voor u van belang zijn. De monitoring- en 

besturingssystemen leveren realtime informatie, waarmee de beheerder voortdurend in staat is de meest efficiënte 

beslissingen te nemen en deze automatisch door te voeren. De verbinding tussen de installaties en de hoofdpost i-View 

is continue online. Zodra er data ontstaat (bijvoorbeeld een pompstart) wordt deze data direct verstuurd naar de 

hoofdpost. Te weten; alle andere systemen dienen eerst een verbinding op te zetten en kunnen dan pas communiceren.

Innovatief en technisch hoogstaand
i-View heeft een zeer gebruikersvriendelijke interface en 

is beschikbaar via iedere browser waardoor geen verdere 

investeringen nodig zijn. Het open karakter maakt het mogelijk 

om gegevens van i-View op eenvoudige wijze te koppelen aan 

externe gegevens. U kunt hierbij denken aan een koppeling 

naar meteorologische data van het KNMI of gegevens uit 

andere bronnen die voor u en uw realtime beheersysteem van 

belang zijn.  U heeft de vrijheid om zelf uw eigen dashboards 

samen te stellen.

Leverancier-onafhankelijk
Het i-View systeem communiceert met PLC´s en onderstations 

van verschillende fabricaten. Hierdoor bent u niet langer 

verplicht alle apparatuur van één enkele leverancier af 

te nemen. Een ander voordeel is dat huidige besturingen 

gehandhaafd blijven op het moment dat u overstapt op i-View.

Realtime watermanagement
Het realtime beheersysteem i-View heeft een volledig 

webgebaseerde gebruikersinterface. Gebruikers krijgen 

eenvoudig toegang tot de applicatie vanaf elk apparaat dat 

is verbonden met internet via een standaardbrowser. i-View 

staat 24/7 in verbinding met alle installaties. De gebruiker kan 

daardoor altijd en overal de status van de installatie bekijken 

en indien nodig direct realtime control acties uitvoeren. Op die 

manier helpt het systeem om uw beheerproces zo efficiënt en 

voordelig mogelijk te laten verlopen.

Het adequaat beheren van pompinstallaties, bergbezinkbassins, stuwen en 

overstorten: uw wensen en eisen met betrekking tot uw procesomschrijving 

vertalen wij naar feilloos werkende automatiseringsprojecten. Aangezien 

wij niet alleen kennis van telemetriesystemen hebben, maar ook van 

besturingsinstallaties en de werking van gemalen, kan onze helpdesk u 

optimaal ondersteunen bij vragen.

De gebruiksvriendelijkheid van i-View is vooral te herleiden naar onze 

klantgerichte werkwijze. Doordat wij altijd goed naar onze klanten 

luisteren, weten wij wat zij van een realtime beheersysteem verlangen. Dit 

gecombineerd met onze ambitie om deze wensen daadwerkelijk te vervullen, 

heeft i-View gemaakt tot wat het is: het meest gebruiksvriendelijke en 

technisch innovatieve systeem dat te verkrijgen is.

“     We voelen ons echt klant. Een 
belangrijke klant en dat voelt goed. “     Bij jullie praat ik met mensen 

die kennis hebben van telemetrie, 
software en gemalen. 

“     i-View is erg 
gebruiksvriendelijk. 
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De voordelen van i-View
• Zeer snelle realtime control

• Realtime visualisaties van uw stations

• Zeer gebruikersvriendelijke interface

• Volledige functionaliteit via iedere browser, zonder plug-ins

• Vrijheid om zelf eigen persoonlijke werkomgeving samen te stellen

Interesse?
Is uw interesse na het lezen van deze brochure gewekt? Neem dan contact met 

ons op. Wij komen graag bij u langs om een uitgebreide uitleg te geven en uw 

vragen te beantwoorden.

i-View is een product van Van der Linden Pomptechniek B.V. :

Postbus 2313, 5202 CH ‘s-Hertogenbosch

(073) 621 91 72

info@i-view.nl 

www.i-view.info


