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   is een Nederlandse producent van 

Datacenter Control en Monitoring Software.  
 
We zijn gevestigd in Sliedrecht en actief in Nederland en Europa 
 



• Rene de Theije, CTO 
• Aan basis gestaan van Perf-IT  DCMS 
• 7 jaar werkzaam in de datacenter wereld 
• 27 jaar werkzaam in de industriële automatisering 

 
• Perf-IT -  van project tot een product 
• GA – IA – Van Custom naar product  
• Van Gegevens naar Big Data analysis 
• Van Storingsopvolging naar integratie 

 
 



Datacenter – Intelligent Building? 
• Koeling 
• Elektriciteit 
• Klimaat 
• Toegang 
• Brand beveiliging 
• Verlichting 
• Inbraak  

 
• Computersystemen  

 



Succes or  Fail 



Een visie, waar te beginnen? 
• Om tot een visie te komen die de tand des tijds kan doorstaan 

moeten we niet gaan zoeken naar de technische 
mogelijkheden, maar naar de drijfveren achter de 
automatisering.  

 



Analyse  
Hoeveel alarmen in laatste maand Hoeveel ruimte in het datacenter? 



Problematiek Datacenter/Industrie 
• Zomaar een paar overeenkomsten:  

– ‘Honger’ naar informatie vanaf de ‘productievloer’. 

– Interface protocollen met veld apparatuur en management 
systemen (liefst real-time). 

– Netwerk architectuur van het monitoring (control) netwerk 
en bewapening tegen cyber security. 

– Alarmmanagement. 

– Ergonomie monitoringsysteem. 

 



Zomaar wat verschillen 
• Gemiddelde leeftijd hardware/software 

• Gemiddelde leeftijd personeel (Bezoek maar eens een IA 
beurs) 

• Standaardisatie  

• Ingeregelde bedrijfsprocessen 

• Integratie tussen kantoor- en productieautomatisering 

 

 

 



Energie Modellering 

LEGO! 

 

Een blokje  

 

Een Powermeter 



Capacity of All Trafo’s 



Modelleer Efficiency  



Footprint 



Integratie met bv Ultimo 

 



De te bouwen brug 

Rest van organisatie Building Automation 



OVERVIEW 

PROJECT SPECIFICS 
 
• Centralizing building super 

vision and control 
• Reducing energy consumption 

 
• Incorporating surveillance 

In order to reduce the energy consumption the 
public elementary school, 40 buildings  



Conclusies 
• Waar is de visie? 

• Gebruik analogieën uit de andere markten 

• Verschuif Gebouw Automatisering van monitoring naar management. 

• GBS / DCMS  wordt integratieplatform tussen gebouw en (vult u maar in). 

• Technisch is alles mogelijk, maar modelleer tot je een ons weegt (LEGO) 

• Standardisatie is al 20 jaar gaande in de Industriële Automatisering. Hier zit veel know how! 

• De beweging van  het datacenter gaat 4x sneller dan in de industriele automatisering. In 5 
jaar tijd zijn zij verder dan in de industrie in 20 jaar. 

 

 

  

 



Hoe snel gaat dit in een gebouw 

https://www.youtube.com/watch?v=gaYn78_amco 


