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IHC Dredging introduceert operations monitoring
op haar Beavers®
Om optimaal gebruik te maken van IHC Dredging assets en de operationele efficiëntie te
verhogen, wordt vanaf nu een operations monitoring dashboard aangeboden op alle nieuwe
Beaver®-schepen.
Inzicht hebben in de prestaties van een asset is essentieel voor het maximaliseren van een efficiënte
operatie en de winstmogelijkheden. IHC Dredging levert inzicht en controle aan haar klanten door
middel van data gedreven kennis.
Operationele gegevens van een vloot worden gepresenteerd in een makkelijk te begrijpen
dashboard. Dit is zowel via een desktop als mobiel beschikbaar. Klanten kunnen een overzicht van
hun vloot zien, de locatie van elke asset bepalen en de prestaties volgen. Alarmen en meldingen
bieden nuttige informatie, met name voor onderhoud en downtime. Het dashboard geeft een
compleet beeld van de prestaties van een asset, waarbij 24/7 monitoring mogelijk is. Het is in
samenwerking met klanten gemaakt en in verschillende pilots gevalideerd.
Het operations monitoring dashboard wordt onderdeel van alle nieuw gebouwde Beaver®-schepen.
Het kan ook achteraf toegepast worden op bestaande Beaver®-schepen die aan bepaalde technische
criteria voldoen (extra kosten van toepassing).
Catina Geselschap, directeur PMG Dredging Standard Modular schepen, licht toe: “Inzicht hebben is
de essentie van een efficiënte operatie, een belangrijk onderwerp voor onze klanten. Met operations
monitoring, eerstelijns support en consultancy on demand, stellen we onze klanten in staat om
bovenop hun operatie te kunnen zitten. Ze kunnen realtime zien of hun assets presteren zoals
verwacht en de productie wordt gerealiseerd.”
Met aanpassingen die aan specifieke klantbehoeften voldoen, is het operations monitoring
dashboard uiteindelijk ook beschikbaar voor een breder scala aan IHC Dredging-schepen. Operations
monitoring is een belangrijk onderdeel van Royal IHC’s ambitie om digitale oplossingen te
ontwikkelen die de operationele efficiëntie verbeteren en duurzamere alternatieven mogelijk
maken.
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Bedrijfsprofiel - Royal IHC
IHC Dredging is onderdeel van Royal IHC, een toonaangevende leverancier van maritieme
technologie en vakmanschap. Royal IHC is vastbesloten om toonaangevend te zijn in het efficiënter
en duurzamer maken van de maritieme industrie.
Verankerd in de rijke Nederlandse maritieme geschiedenis bouwt Royal IHC zijn positie als
toonaangevende leverancier van maritieme technologie en vakmanschap verder uit. Met de juiste
deskundigheid aan boord en gedreven door innovatie, bieden we een duidelijk concurrentievoordeel
aan zijn wereldwijde klanten in de bagger-, offshore-, mijnbouw- en defensie-industrie.
Met zijn equipment, schepen en diensten levert Royal IHC betrouwbare, geïntegreerde oplossingen
om de operationele efficiëntie van klanten te vergroten en duurzamere oplossingen mogelijk te
maken. In een steeds veranderende wereld, blijft ons doel om de slimste en veiligste weg vooruit te
vinden voor zowel onze klanten als de Royal IHC medewerkers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans Huigen, Public Affairs Manager/Corporate Woordvoerder
M: + 31 6 41044662 E: h.huigen@royalihc.com
Dit persbericht is ook te vinden op onze website www.royalihc.com.
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