
Fluke Reliability 
toestandbewaking op afstand 

Veel organisaties worstelen met het opstarten, 
onderhouden of uitbreiden van hun programma's 
voor toestandbewaking op afstand vanwege een 
gebrek aan in-house expertise, tijd, middelen en de 
juiste combinatie van oplossingen.

De oplossingen voor toestandbewaking op afstand 
van Fluke Reliability kunnen het cruciale verschil 
vormen tussen succes of falen.

U kunt 24 uur per dag profiteren van de expertise 
van ons team, terwijl u tijd en middelen bespaart. 
En dat op uw voorwaarden, zonder dat het u tijd 
kost.

Wij zijn uw wereldwijde partner op 
het gebied van betrouwbaarheid

Voordelen van onze 
oplossingen:

• Volledige suite van gecombineerde 
hardware, softwaresystemen en 
services

• Afgestemd op uw betrouwbaar-
heidsbehoeften en budget met een 
maximale flexibiliteit

• Ervaren serviceteam met tientallen 
jaren aan ervaring en kennis

• Onafhankelijke wereldwijde part-
ner — geen verborgen of bindende 
overeenkomsten 
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Aanbod 
U hebt geen compleet in-house 
betrouwbaarheidsteam nodig om uw 
programma voor toestandbewaking op te starten 
of uit te breiden. Fluke Reliability kan u helpen 
bij alle uitdagingen die u onderweg tegenkomt. 
Wij bieden een end-to-end oplossing voor 
toestandbewaking op afstand met:

•  Advies
•  Implementatie
•  Analyse en rapportage
•  Gegevensbeheer
•  Expert on-demand

Onze complete oplossing biedt een combinatie 
van op trillingen gebaseerde hardware, 
software en services — met de mogelijkheid 
om andere modaliteiten toe te voegen — om u 
te helpen uptime te bereiken. Selecteer wat u 
nodig hebt om uw specifieke uitdagingen aan te 
gaan. 

Wij identificeren en evalueren relevante 
veranderingen in de werkelijke gezondheid 
van uw bedrijfsmiddelen en stellen flexibele 
rapporten op basis van die bevindingen op 
als blauwdruk voor de tegenmaatregelen die u 
neemt.

Statusrapporten worden regelmatig met vaste tussenpozen 
verstrekt. Evenementenrapporten worden op evenement-
gebaseerde basis verstrekt. Er is aanvullende rapportage met 
een snelle doorlooptijd beschikbaar voor uw meest kritieke 
bedrijfsmiddelen. 

Onze experts over de hele wereld doen het zware werk op het 
gebied van infrastructuur, analyse, rapportage en diagnostiek, 
zodat u uw tijd en moeite kunt optimaliseren. Tevens bieden 
wij een brede reeks on-demand services, van training, 
reparatie tot corrigerende veldacties indien gewenst.

Voordelen van toestandbewaking 
op afstand:

• Vroegtijdige detectie van  
machinegerelateerde problemen

• Verbeterde onderhoudsplanning
• Voorkomen van ongeplande en kostbare 

stilstand
• Verlengen van de levensduur van apparatuur
• Lagere kosten voor onderhoud, inventaris  

en productie

Reliability 
advies

Hardware- en 
softwaresystemen

Handapparaten
Bekabelde sensoren
Draadloze sensoren

Implementatie Analyse en 
rapportage
Gegevensbeheer

Expert on-demand

Corrigerende services
Training
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Advies
Wij helpen u het hoe en waarom te begrijpen voordat u actie 
onderneemt.

• Workshop mate van criticaliteit van bedrijfsmiddelen
• Beoordeling mate van criticaliteit van bedrijfsmiddelen 

Implementatie
Wij zorgen ervoor dat u vanaf het begin klaar bent voor 
succes.

• Projectengineering
• Installatie
• Configuratie
• Klantacceptatie

Analyse en rapportage
Wij bieden beoordelingen op expertniveau.

• Statusrapporten, met periodieke intervallen
 Algemeen statusoverzicht van analyseresultaten van alle 

bedrijfsmiddelen
 Inclusief verwijzingen naar specifieke evenementen en 

aanbevelingen 
 Aangeleverd op basis van afgesproken vaste intervallen 

(1/2/4/6/12 rapportages per jaar)
 Rapport op maat op aanvraag

• Evenementenrapporten, verstrekt op evenement-gebaseerde basis
 Verstrekt bij relevante veranderingen in de staat van de 

bedrijfsmiddelen  
 Aanvullende (optionele) rapportage met snelle respons voor 

kritieke bedrijfsmiddelen
 Krijg inzicht in verwachte fouten/storingen en aanbevelingen 

hoe hiermee om te gaan 

Gegevensbeheer
We bieden cloudgebaseerde softwareoplossingen om uw 
gegevens te beheren.

Expert on-demand
Wij bieden een brede reeks services om specifieke problemen 
op te lossen.

• Begeleiding op afstand
• Training
• Persoonlijke training en training op afstand in 15 landen
• 200+ openbare en maatwerk trainingen per jaar 
• Corrigerende veldservices
• Reparatie en kalibratie

Expert on-demand services, inclusief training, kunnen op 
afstand of op locatie worden uitgevoerd.
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Kies een van de producten van Fluke Reliability voor toestandbewaking op afstand, 
eenmalig of op terugkerende basis, en wij zullen het werk voor u doen:


