
 

 

 
 
 
SOFTWARE-TOOL VOOR ALARMMANAGEMENT NU OOK ALS SERVICE LEVERBAAR 
De complexiteit van procesomgevingen is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen. In nagenoeg alle 
gevallen leidt dit ook tot een stijging van het aantal alarmmeldingen. Het beheer daarvan vergt specifieke 
kennis én tijd. Yokogawa biedt daarvoor het alarmmanagement tool Exaplog. 
Sinds kort wordt het tool ook als service aangeboden. Daarmee haalt u alle noodzakelijke systeemkennis in huis 
en bent u verzekerd van een gedegen advies en –waar nodig- een op maat gesneden oplossing voor uw 
alarmmanagement. 
Het ingrijpen door operators heeft met name bij alarmen hoge prioriteit. In zeer korte tijd moet de operator de 
juiste beslissing nemen. Doorgaans zijn dergelijke alarmsituaties complex en komen alarmen en de bijbehorende 
informatie in grote hoeveelheden binnen. Dat legt een grote mentale druk op de operator. Om dat zoveel mogelijk 
te voorkomen, is het van belang om overbodige alarmen uit het systeem te verwijderen. Maar hoe weet u of een 
alarm overbodig is en het verwijderen ervan geen consequenties heeft? Exaplog geeft antwoord op deze vragen. 
 

                             
 
Met Exaplog worden alle alarmen en handelingen van de operators vastgelegd. Uit de praktijk blijkt dat er een 
directe relatie bestaat tussen de handelingen van een operator en het aantal alarmen. Deze relatie wordt 
inzichtelijk gemaakt door de Exaploginformatie te onderwerpen aan een oorzaak/gevolganalyse. Het verzamelen 
van de gegevens, de analyse van de 
informatie en het bijbehorende advies kan 
sinds kort ook door Yokogawa voor u 
worden verzorgd. Yokogawa hanteert 
daarbij een stapsgewijze aanpak conform 
het populaire Six Sigma programma voor 
kwaliteitsverbetering: definiëren, meten, 
analyseren, verbeteren en beheren. In 
nauwe samenspraak met de 
opdrachtgever worden de wensen 
gedefinieerd waarna tijdelijk bij u op 
locatie alarmmetingen worden verricht. De 
analyse hiervan krijgt gestalte in een 
advies waarmee gericht verbeteringen 
kunnen worden doorgevoerd en het 
alarmmanagement op een effectieve én 
efficiënte wijze kan worden ingevuld. 
 
 

                                     
 
WENST U MEER INFORMATIE OVER DEZE DIENSTEN OF EEN CONCRETE AANBIEDING, 
NEEM DAN ZEKER CONTACT OP MET ONZE SERVICE AFDELING OP : 

TEL : 02/719.55.49 
FAX : 02/725.34.99 

E-MAIL: info@be.yokogawa.com 
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