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GEBOUWBEHEER 

 

Wat is gebouwbeheersoftware (BMS)? En hoe kan uw bedrijf hiervan profiteren? In de 

beveiligingsindustrie is een slecht beheerd BMS ieders ergste nachtmerrie. Het hoeft 

echter niet zo te zijn. De kernsoftware van Sky-Walker zorgt ervoor dat alles 24/7 soepel 

verloopt. 

 

Met het gebouwbeheersysteem kunnen organisaties alle technische en 

beveiligingsinstallaties in hun gebouwen bewaken en controleren, zoals verlichting, 

verwarmingsventilatie en -koeling (HVAC), vermogensmeters, de liften en roltrappen, 

brandpanelen, inbraak, toegangscontrolesysteem, camerasystemen (CCTV) enzovoort. 

Om het systeem van uw gebouw te beheren, is de gebouwbeheersoftware de ideale 

oplossing.  

 

Het uiteindelijke doel is om de jaarlijkse operationele kosten van het gebouw te verlagen 

op basis van het bewaken en beheersen van het energieverbruik, het veel sneller volgen 

en oplossen van technische problemen en het bieden van meer comfort en veiligheid 

aan alle bewoners van het gebouw. 
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DE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE VOOR GEBOUWBEHEERSSYSTEMEN 

 

Met de software voor het gebouwbeheersysteem kunt u een groot aantal acties 

uitvoeren dankzij de vele functionaliteiten. Al deze functies zijn zichtbaar via de 

gebruikersinterface, waardoor u een globale visie op uw systemen kunt hebben. 

 

 

Alarmafhandeling 

Alarmen op uw systemen oplossen via de alarmmanager 

 

Managementsystemen 

Bewaak en controleer de status van uw comfortsystemen 

 

Onderhoudssystemen 

Monitor en controleer de status van uw systemen 

 

Gebruikersbeheer 

Beheer de rechten van uw gebruikers en beslis over de acties van elk van hen 

 

Incident manager 

Vooraf de handmatige of automatische acties die tijdens een incident moeten worden 

uitgevoerd via workflows 

 

Rapporten en statistieken 

Genereer rapporten en statistieken over uw incidenten, maar ook over uw systemen 

 

 

 

VOORDELEN BMS-SOFTWARE 

 

Situationeel bewustzijn 

 

Kostenreductie 

 

Optimaliseer onderhoud 

 

Incidentbeheer 

 

Kostenbeheersing 

 

Eenvoudig volgen en oplossen 
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HOE ZIET DE SKY WALKER BMS-SOFTWARE ERUIT 

 

BMS software oplossingen is voornamelijk vertegenwoordigd op 2 schermen. De eerste 

stelt gebruikers in staat om een specifiek beeld van de systemen te hebben. Het tweede 

scherm stelt operators in staat om situaties te beheren die zich op de systemen kunnen 

voordoen. 

 

De BMS-software is volledig aanpasbaar en u kunt alle gewenste functies toevoegen. U 

kunt ook andere schermen toevoegen, zelfs als de basisconfiguratie uit 2 schermen 

bestaat. 

 

Je hebt 100% volledige aanpassing zoals afbeeldingen, kleuren en lettertypen. 

Bovendien zijn alle pictogrammen aanpasbaar dankzij een complete 

pictogrambibliotheek 
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