
Een intelligente noodverlichtingsoplossing

— 
VanLien
Naveo®Pro: Slim monitoring- 
systeem voor het beheren  
van noodverlichting met  
een mobiele app



— 
Ontdek de slimme noodverlichtings-
oplossingen van ABB, die u heel 
eenvoudig via uw mobiele apparaat 
kunt bedienen. Zo kunt u met
Naveo®Pro de volledige nood-
verlichting instellen, onderhouden  
en bedienen, terwijl tegelijkertijd  
een overzicht van alle activiteiten 
veilig in de cloud wordt opgeslagen.  

Het ABB Ability™-platform biedt 
geïntegreerde cybersecurity voor 
meer veiligheid en betrouwbaarheid, 
maakt een betere onderhouds-
planning mogelijk en vermindert  
de operationele kosten. 
 



— 
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—
EEN I NTELLI G ENTE NOO DV ER LI CHTI NGSO PLOSS I NG

Met Naveo®Pro kunt u zich  
richten op wat er echt toe doet.  
Uw noodverlichtingssysteem 
reguleert zichzelf en u hoeft 
minder tijd te besteden aan  
het beheer ervan. Zo bespaart u 
aanzienlijk op onderhoudskosten, 
omdat u problemen snel kunt 
oplossen zodra ze zich voordoen. 
In cijfers kan zich dit vertalen in 
een jaarlijkse besparing op 
onderhoud tot wel 30%.
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—
01 Het ABB Ability™-
platform is een 
geïntegreerd 
internetplatform en 
cloud-infrastructuur.

ABB Ability™ voor intelligente gebouwen
ABB Ability™ biedt onze klanten de kracht van
het Internet of Things door gegevensinzichten 
om te zetten in directe relevante actie in de 
fysieke wereld, waardoor voordelen worden 
behaald.
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ABB zet volledig geïntegreerde systemen aan het 
werk in industriële en commerciële gebouwen en 
woningen. We ‘zien, horen en voelen’ de infra-
structuur van gebouwen als nooit tevoren.  
Hierdoor kunnen we makkelijker beslissingen nemen 
om de prestaties van het gebouw te optimaliseren.  
Door deze ontwikkeling kunnen we producten 
veiliger en efficiënter monitoren, met minder impact 
op het milieu. Niet alleen individueel, maar ook als 
complete systemen die slim samenwerken om 
energie-efficiency te optimaliseren en productiviteit 
te verhogen op weg naar een betere wereld. 

Al meer dan tien jaar ontwikkelt en verbetert ABB 
procescontrolesystemen, communicatieoplossingen, 
sensoren en software voor het Internet of Things 
(IoT). Met deze technologieën kunnen alle 
industriële, nuts- en infrastructuurbedrijven hun 
gegevens intelligenter beheren, hun activiteiten 
optimaliseren en hun productiviteit en flexibiliteit 
verhogen. Door het IoT steeds verder te verrijken, 
helpt ABB zijn klanten bij de ontwikkeling van hun 
bestaande technologieën. Daarbij houden we 
continu rekening met veiligheid, betrouwbaarheid, 
cybersecurity en gegevensbescherming.
 
 

Hoog niveau van cybersecurity
Cybersecurity voor automatiserings- en 
controlesystemen is de afgelopen jaren flink onder 
de aandacht geweest en wordt dan ook steeds 
belangrijker voor gebouwbeheerders en 
gebouweigenaars.

Inzicht in marktcondities, klantbehoeften en hun 
cyberomgeving stelt ons in staat om zo optimaal 
mogelijk te voldoen aan de verplichte cybersecurity-
niveaus, maar zonder in te leveren op operationele 
prestaties. Onze oplossingen zijn bedoeld voor het 
minimaliseren van bedrijfsrisico's, het bieden van 
meer gemak en vertrouwen, en zorgen daarnaast 
ook dat u voldoet aan alle normen en wettelijke 
vereisten.

Nu 'de cloud' een aantal jaar beschikbaar is, is het 
duidelijk dat 'beveiliging' veel meer betekent dan 
bescherming tegen cybercriminaliteit. Natuurlijk 
moeten verbindingen veilig zijn, maar de waarde van 
de gegevens moet ook beveiligd worden. En dit alles 
zonder in te leveren op het gemak van het digitale 
systeem. ABB Ability™ slaat een brug tussen deze 
behoeften met een unieke, meerlagige aanpak van 
beveiliging.

Het ABB Ability™-platform is een geïntegreerd 
internetplatform en cloud-infrastructuur die 
gebouwd is op de kennis van ABB op het gebied  
van technologieën, industrieën en digitalisering, 
zodat bedrijven slim gebruik kunnen maken van de 
mogelijkheden van gekoppelde gegevens van 
gebouwen. Via het platform kunnen klanten hun 
gegevens veilig integreren en samen-voegen, ze 
combineren met bredere industrie-gegevens, big 
data en voorspellende analytics toepassen en 
inzichten genereren waarmee ze hun prestaties en 
productiviteit kunnen verbeteren.

—
Inleiding 
Een nieuw tijdperk met intelligente 
oplossingen
We maken dagelijks veel gebruik van internet. Het verbreedt onze  
horizon en biedt ons meer mogelijkheden, omdat we contact hebben  
met een breder netwerk en gebruik kunnen maken van de kennis uit  
dat netwerk.

—
01

Cloudplatform

Gateway

Digitaal verbonden 
apparaten, installaties, 
systemen en oplossingen.
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—
Monitoren en testen  
Bent u voorbereid op 
een noodsituatie?

Volgens de geldende bouwwetgeving is de 
eigenaar van een pand aansprakelijk voor de 
veiligheid binnen dit pand en dus ook voor de 
noodverlichtingsinstallatie. Echter in de Arbowet 
is dit juist de gebruiker van het pand. Omdat het 
om de veiligheid van mensen gaat, is het goed als 
beide partijen de verantwoordelijkheid
op zich nemen.

Naast de standaard wetten en richtlijnen die 
gevolgd moeten worden, moet ook het gezond 
verstand worden gebruikt. Noodverlichting 
omvat onderdelen als printplaten (PCB's), 
batterijen en lichtbronnen die allemaal een 
beperkte levensduur hebben. Alle nood-
verlichtingsinstallaties hebben, net als veel 
gebouw- en woningautomatiseringssystemen 
zoals een brandalarm of HVAC-systeem, regel-
matig onderhoud nodig. Dit geldt zowel voor 
noodverlichting op stand-by en noodverlichting 
die voortdurend brandt. 

Noodverlichtingsinstallaties 
dienen regelmatig gecontroleerd en 
getest te worden om te zorgen dat ze de 
levens kunnen redden van de mensen die 
in een noodgeval in het gebouw zijn. 

—
01 noodverlichtings-
armaturen geïnstalleerd 
in een modern kantoor.

—
01
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Overzicht inspectie en onderhoud
In de praktijk is het voortdurend inspecteren, 
onderhouden en testen van noodverlichting een 
tijdrovend proces dat veel werk kost. Elk jaar dat 
de installatie in gebruik is, moeten er namelijk 
met regelmaat tal van handelingen verricht 
worden. Deze kosten kunnen teruggedrongen 
worden met een centraal, automatisch 
testsysteem.

Met Naveo®Pro kunt u zich richten op wat 
echt belangrijk is. Uw noodverlichtingssysteem 
reguleert zichzelf en u hoeft minder tijd te 
besteden aan het beheer ervan. Zo bespaart u 
aanzienlijk op onderhoudskosten, omdat u u 
problemen snel kunt oplossen zodra ze zich 
voordoen. In cijfers kan zich dit vertalen in een
jaarlijkse besparing tot wel 30%. 

Een overzicht van de voordelen 
• Inspectie- en onderhoudssoftware voor  

mobiele apparaten
• Tijd besparen door onderhoud van tevoren  

in te plannen
• 24 uur per dag via Google Maps een overzicht 

van alle gebouwen die u beheert
• Besparen op administratietijd doordat u de 

gegevens altijd op uw mobiele app kunt inzien
• Statusmeldingen als push-berichten op uw 

mobiele apparaat
• Automatische lijst met (reserve)onderdelen, 

inclusief artikelnummers
• Zorgen dat het bedoelde ontwerp van de 

noodverlichtingsinstallatie nooit wordt 
aangetast

• U kunt documenten gebruiken om de veiligheid 
van uw gebouwen aan te tonen aan 
verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld bij 
aansprakelijkheids- en opstalverzekeringen. 
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Automatisch opgestelde lijsten met materialen en 
onderdelen in PDF-indeling bieden een duidelijk 
overzicht van de voorbereidende werkzaamheden 
en de uit te voeren werkzaamheden. Als u 
onderhoudswerk uitvoert, weet u zo precies wat u 
bij de groothandel moet bestellen, en wat er 
geleverd wordt. Naveo®Pro geeft vertrouwen 
en helpt u uw onderhoud efficiënter uit te voeren.

Altijd een stap verder
Het Naveo®Pro-systeem gaat veel verder dan 
alleen maar 24 uur per dag een overzicht bieden 
van alle noodverlichtingsarmaturen. Naveo®Pro 
maakt uw informatie mobiel. Zo kunt u 
bijvoorbeeld de statusinformatie van uw 
noodverlichtingssysteem altijd in de Naveo®Pro-
app bekijken. Dit betekent dat u altijd de 
volledige controle over de veiligheid van uw 
gebouwen binnen handbereik heeft. 

—
Met de Naveo®Pro-
inspectie- en 
onderhoudsoplossing 
voor noodverlichting  
bent u altijd een 
stap verder.

—
01
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—
Naveo®Pro 
De inspectie- en onderhoudsoplossing 
voor noodverlichting

D E I NSPEC TI E- EN O N D ER H O U DSO PLOSSIN G VO O R N O O DV ER L I CHTI N G

Deze informatie kan direct verwerkt worden 
met behulp van een mobiel apparaat. In de 
praktijk bespaart u zo tijd op het verzamelen en 
invoeren van gegevens. 

Onnodig gebruik van apparatuur, onleesbare 
papieren en aantekeningen, urenlang dubbele 
gegevens invoeren of het onnodig heen en weer 
reizen voor reserveonderdelen zijn verleden tijd. 
Dat alles met slechts één eenvoudig te gebruiken 
database die u opent vanaf meerdere apparaten, 
waarin duidelijke informatie staat, en waarmee 
het doorlopende onderhoud veel eenvoudiger 
wordt.

Gegevens worden opgeslagen in de cloud en zijn 
toegangelijk via uw mobiele apparaat; zo kunt u 
altijd vertrouwen op de juiste werking van uw 
noodverlichtingsinstallatie. 

Naveo®Pro is een systeem van ABB dat 
gebruik maakt van een gateway voor de 
inspectie, monitoring en het beheer van alle 
soorten noodverlichtingsinstallaties.

Het inspectie- en onderhoudssysteem van 
Naveo®Pro geeft een digitaal overzicht via de 
cloud – zo heeft u altijd de meest actuele 
informatie bij de hand om de planning te 
vereenvoudigen en de gebouwveiligheid te 
verhogen.



12 VA N LI E N N AV EO ® PR O : SL I M M O N ITO R I N G S Y S TEEM VO O R H E T B EH ER EN VA N N O O DV ER L I CHTI N G

—
Hoe gebruikt u Naveo®Pro?

Het aansluiten van uw noodverlichting op de ABB-gateway is erg eenvoudig. U kunt 
vervolgens in realtime statusinformatie inzien en eenvoudig verwerken in de cloud. 
Met deze informatie kunt u de status van uw installatie direct op uw mobiele 
apparaat raadplegen. En deze methode van openen, beheren en controleren van  
de status van uw installatie, maakt het onderhoud een stuk eenvoudiger. 

Hoe werkt het?
Naveo®Pro is altijd verbonden, zodat uw 
noodverlichtingssysteem altijd up-to-date is. 
U kunt de verbinding eenvoudig instellen:
• De gateway ontvangt voortdurend gegevens 

van alle armaturen en stuurt deze informatie  
naar de Naveo®Pro-app.

• Op voortdurend verzoek van de cloud stuurt de 
gateway automatisch alle (test)gegevens naar 
de Naveo®Pro-app. Met Naveo®Pro heeft u  
daarom voortdurend inzicht in de status van uw 
systeem, altijd en overal.

• Tijdens een visuele inspectie van uw gebouw  
kunt u direct in de app aantekeningen maken, 
wat betekent dat u alle risicobeoordelingen op 
één plek kunt vastleggen.

Naveo®Pro-gateway verbindt uw 
noodverlichting met de cloud
De Naveo®Pro-gateway is een IoT-Gateway die 
bedoeld is om connectiviteit te bieden aan alle 
soorten installaties. De gateway treedt op als 
netwerkapparaat dat de noodverlichtings-
armaturen verbindt met de gegevens die zijn 
opgeslagen in de cloud. De gateway is bovendien 
altijd verbonden met de cloud, wat zorgt voor  
een realtime status van uw veiligheidssystemen.

—
01 De architectuur  
van Naveo®Pro voor 
noodverlichting  
bestaat uit drie lagen: 
noodverlichtings- 
armaturen, de ABB- 
gateway en de cloud.

—
* Tot 500 armaturen 
per gateway.

—
01
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Uitgebreide reeks compatibele armaturen 
ABB biedt een uitgebreide reeks armaturen die 
compatibel zijn met de gateway zodat u uw 
systeem kunt aansluiten op het Internet of Things 
met alle voordelen die de app en de cloud kunnen 
bieden.

—
02

—
02 De Naveo®Pro- 
gateway.
—
03 ABB biedt een 
uitgebreide reeks 
compatibele armaturen.

—
03
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—
Dit is de Naveo®Pro-app

Met het Naveo®Pro-systeem kunnen klanten hun noodverlichtingssysteem 
eenvoudig installeren, onderhouden en volledig beheren via een mobiele app. 

Hoe werkt het?
De Naveo®Pro-app biedt realtime overzicht van 
alle systemen. Zo bespaart u kostbare tijd, kunt u 
onderhoud beter inplannen en de gebouw-
veiligheid verbeteren. 

Met de Naveo®Pro-app kunnen alle soorten 
noodverlichtingsarmaturen door middel van een 
snel en intuïtief te gebruiken QR-code eenvoudig 
geïnstalleerd en geprogrammeerd worden in een 
gebouw.

—
01 De architectuur  
van Naveo®Pro voor 
noodverlichting  
bestaat uit drie lagen: 
noodverlichtings- 
armaturen, de ABB- 
gateway en de cloud.

Installatie 
Eenvoudig nieuwe 
apparaten installeren en 
toevoegen aan uw 
gebouw via een lijst  
of kaart

Onderhoud 
Defecte apparaten 
worden automatisch 
gedetecteerd en gemeld 
op uw interface en 
daarnaast ontvangt u 
ook push-berichten

Test 
Voer direct testen uit of 
plan ze in om te zorgen 
dat al uw apparaten 
correct werken

Delen
Deel de resultaten van 
de testen eenvoudig met 
teamleden

Een web mapping-dienst
De Naveo®Pro is intuïtief en u kunt alle informatie 
in uw veiligheidsinstallatie openen in  Google 
Maps, dat geïntegreerd is in de Naveo®Pro-
applicatie. Dit betekent dat de noodverlichting 
toegespitst kan worden op een precieze locatie in 
Google Maps. U kunt een plattegrond direct in de 
app uploaden. En als hij eenmaal op zijn plek 
staat, kunt u de positie van de noodverlichtings-
armaturen per verdieping in uw gebouw plaatsen. 
In het kaartoverzicht kunt u alle armaturen op een 
verdieping zien of één armatuur selecteren en de 
positie in het gebouw bepalen.

Via het ABB Ability™-platform biedt het systeem 
een digitaal overzicht via de cloud, zodat u direct 
informatie heeft voor het vereenvoudigen van de 
planning en het verbeteren van de gebouw-
veiligheid. Deze informatie kan direct vanaf een 
mobiel apparaat verwerkt worden.

De gegevens over de noodverlichtingsarmaturen 
zijn opgeslagen in cloud. Zo heeft u in de app 24 
uur per dag via Google Maps direct inzicht in alle 
gebouwen die u beheert. Gebouwplattegronden 
kunnen geüpload worden en geïntegreerd in 
Google Maps. Zo ziet u de huidige status van het 
gebied en een duidelijke en precieze locatie van 
de noodverlichtingsarmaturen.

VA N LI E N N AV EO ® PR O : SL I M M O N ITO R I N G S Y S TEEM VO O R H E T B EH ER EN VA N N O O DV ER L I CHTI N G
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—
02 Met de  
Naveo®Pro-app kunt u 
uw installatie overal 
waar u bent inzien.

—
02
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Kantoorgebouwen
Alle middelgrote tot grote 
kantoorgebouwen met een werkplek 
en een werkomgeving voor één of 
meerdere bedrijven.  

—
Toepassingen

Met de slimme noodverlichtingstechnologie van ABB werken mensen beter, 
sneller en slimmer. Naveo®Pro is ontwikkeld om de veiligheid in commerciële 
en industriële gebouwen te verbeteren, ongeacht soort en grootte.

Hospitalitybranche
Alle segmenten binnen de service-

industrie die grote groepen klanten 
helpen te voorzien in hun 

behoeften op het gebied van vrije tijd 
en recreatie, zoals hotels, stadions, 

casino's of wellnescentra. 

Commerciële gebouwen 
Commerciële gebouwen die gebruikt 
worden voor bedrijfsactiviteiten. 
Hieronder vallen winkels, warenhuizen, 
ziekenhuizen, vliegvelden 
en treinstations.

Industrie en infrastructuur
Middelgrote gebouwen in 

industriële of infrastructuursectoren, 
zoals fabrieken.

Onderwijs 
Alle openbare gebouwen waar
onderwijs gegeven wordt. Hieronder
vallen bijvoorbeeld lagere scholen, 
hogescholen, universiteiten,
bibliotheken en opleidingscentra. 

Datacenters 
Alle soorten datacenters. 

VA N LI E N N AV EO ® PR O : SL I M M O N ITO R I N G S Y S TEEM VO O R H E T B EH ER EN VA N N O O DV ER L I CHTI N G
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U kunt heel eenvoudig altijd alle installaties in uw 
gebouwen controleren op een tijdstip dat het u 
schikt en middelen en mensen inzetten waar ze 
het meest nodig zijn. Naveo®Pro groeit met u mee 
en biedt u de volledige controle.

Ongeacht de omvang van uw gebouwen en hun 
geografische ligging biedt Naveo®Pro u een 
schaalbare oplossing op maat. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat u Naveo®Pro kunt gebruiken voor 
een ziekenhuiscomplex op één locatie, maar ook 
voor meerdere locaties verspreid over een stad. 
Het kan ook zijn dat u gebouwen hebt die 
verspreid liggen over een grote regio, of zelfs  
landelijk.

—
01 Naveo®Pro is een 
slimme oplossing 
voor alle middelgrote 
tot grote bedrijven in 
verschillende sectoren.

—
01
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Het principe blijft hetzelfde. U en uw team 
houden meer tijd over voor andere 
werkzaamheden en u kunt meer projecten 
aannemen en de veiligheidsinstallatie van 
gebouwen efficiënter onderhouden. 

—
Is Naveo®Pro iets voor mij?

Naveo®Pro is ideaal voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het 
uitvoeren van inspecties en onderhoud aan allerlei soorten 
noodverlichtingsinstallaties.

—
Uw voordelen

Het maakt niet uit of u consultant bent en uw 
klanten specifiek advies geeft over een nieuw 
project, als installateur werkzaam bent met 
verschillende kleinere projecten, faciliteits-
manager bent van een ziekenhuiscomplex of 
eigenaar van meerdere kantoorgebouwen.

—
Installateur

Gebruik Naveo®Pro om verbinding te maken  
met noodverlichtingssystemen en -apparaten, 
en voor gegevensuitwisseling tussen apparaten 
en de cloud.
• Maak binnen slechts 15 minuten verbinding  

met de cloud
• Bespaar tijd met administratie on-site, en  

dus op kosten
• 24 uur per dag inzicht in uw activiteiten
• Eenvoudig uit te breiden 
 
 

—
Eindgebruiker

Meer zekerheid dankzij continue monitoring  
en lagere doorlopende operationele kosten.
• Potentiële besparingen tot wel 30%  

op operationele kosten
• Optimale veiligheid voor uw werknemers  

en bezoekers 
• Uit te breiden naar uw veranderende  

wensen

—
Consultant

Gebruik Naveo®Pro om de ontwikkeling van 
slimme gebouwen te versnellen en de veiligheid 
van gebouwen te vergroten.
• Conform wetgeving en normen
• Optimale veiligheid voor gebruikers van 

gebouwen
• Tot 15% meer waarde voor uw project 

 
 
 
 
 

—
Bouw- en faciliteitsmanager  

Gebruik Naveo®Pro om de veiligheidssystemen
van gebouwen te controleren en zo veilige 
evacuatie te verbeteren. Geef gebruikers de 
gelegenheid om sneller te reageren op 
onverhoopte noodsituaties.
• Onderneem in slechts 1 minuut actie 
• Minder werkonderbrekingen
• 24 uur per dag controle over het 

veiligheidsniveau in uw bedrijf
• Lagere total cost of ownership

VA N LI E N N AV EO ® PR O : SL I M M O N ITO R I N G S Y S TEEM VO O R H E T B EH ER EN VA N N O O DV ER L I CHTI N G



19WA A R O M K I E ZEN VO O R N AV EO ®PR O? 

—
Installatievoordelen

1. Digitale inspectie 
In de Naveo®Pro app leest u de status van  
de printplaat, lichtbron en batterij direct en 
in realtime op uw scherm af. Met Naveo®Pro 
op uw mobiele apparaat kunt u eenvoudig 
de gegevens aflezen en de conditie van  
uw systeem altijd en overal controleren. 
Relatief gezien kunt u de meerderheid van 
de inspecties op het scherm uitvoeren.  
U dient nog steeds visuele risico-beoor-
delingen van uw gebouwinstallaties uit te 
voeren, maar met Naveo®Pro hebt u daar 
veel meer tijd voor. Tijdens uw inspectie-
ronde op locatie controleert u op 
onvoorziene omstandigheden en noteert  
u deze informatie in uw rapporten. Denk 
bijvoorbeeld aan schade aan bordjes of 
afdekkingen, blokkades in gangen die naar 
een uitgang leiden of veranderingen in het 
gebruik van het gebouw.

2. Minimaliseer de gegevensinvoer 
Met Naveo®Pro heeft u de controle over  
alle informatie. Geen onleesbare aanteke-
ningen en opmerkingen meer, en nooit meer 
eindeloos gegevens invoeren of uren zoeken 
naar informatie. Naveo®Pro leidt u door het 
inspectieproces en bespaart u veel tijd 
tijdens de gegevensverwerking. Uw digitale 
gegevens zijn up-to-date en direct te 
gebruiken. Na het uitvoeren van testen 
genereert u met één druk op een knop een 
logbestand in PDF-indeling. Met de gegene-
reerde testgegevens kunt u eenvoudig uw 
onderhoudsschema's inplannen.

—
Waarom kiezen voor Naveo®Pro? 

De ervaring leert dat het inspecteren van armaturen een immens karwei is.  
De armaturen dienen namelijk stuk voor stuk op locatie gecontroleerd te worden om 
te zien of de printplaat, lichtbron en batterij naar behoren functioneren. En dat elke 
inspectie weer. Dit kan veel efficiënter met een monitoringsysteem in één enkele app, 
en met voordelen voor iedereen die ermee werkt en er gebruik van maakt.

3. Proactieve meldingen voor de hoogste  
mate van veiligheid 
Met Naveo®Pro kunt u reparaties uitvoeren 
als er een fout optreedt. U ontvangt  
een push-bericht in de Naveo®Pro-app die  
u precies de foutieve armatuur of fitting 
aangeeft:
• U kunt een schema opstellen voor reguliere 

inspectie, bijvoorbeeld eens per jaar.
• Plan uw onderhoud, op basis van  

gegevens uit het systeem, op rustigere 
periodes of als het volledige personeel 
beschikbaar is.

• Door een schema op te stellen in Naveo®Pro 
betreffendede levensduur van de onder-
delen, zorgt u voor de meest effectieve 
onderhoudsmeldingen. Zo kunt u namelijk 
preventief onderhoud uitvoeren, voordat er 
zich daadwerkelijk problemen voordoen of 
storingen optreden. 

4. Snel en intuïtief in gebruik 
Als u de app in de App Store gedownload 
heeft, ziet u dat de app intuïtief ontworpen is 
en u de volledige controle over uw installatie 
biedt. Het gebruik van de app is eenvoudig: 
• Na het instellen van een nieuwe organisatie 

en het toevoegen van al uw verlichting,  
kunt u groep-testschema's instellen en 
rapporten verzamelen.

• Als er een fout optreedt, wordt dit in de app 
weergegeven en kan het defecte onderdeel 
besteld worden.

• Het vervangende onderdeel kan gedocumen- 
teerd worden in de onderhoudsdossiers.

• Alle informatie wordt veilig opgeslagen in  
de cloud.— 

Automatische testsystemen die gereguleerd worden  
via een app zijn bewezen ondersteunend in het plannen  
van preventief onderhoud en toekomstige budgetuitgaven.
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—
Onderhoud plannen

1. Bestel via de automatische materialenlijst 
Na uw bevestiging genereert Naveo®Pro 
automatisch een PDF met een volledige lijst van 
materialen en onderdelen die bij de groothandel 
besteld moeten worden. Zo voorkomt u eindeloos 
lang zoeken door catalogi of online naar de juiste 
onderdelen voor armaturen en de bijbehorende 
artikelnummers.

2. Optimaal overzicht tijdens onderhoud 
Tijdens onderhoud op locatie kunt u gebruik- 
maken van een uitgebreide lijst materialen, het 
zogenaamde onderhoudsdossier. Naast de 
precieze locatie bevat dit onderhoudsdossier  
het artikelnummer alsook de product-
beschrijving en de werking. Het steeds opnieuw 
nazoeken in uw aantekeningen is daarmee 
verleden tijd; alle aantekeningen worden namelijk 
opgeslagen in de app. Deze informatie kan 
bovendien van pas komen  voor extra vereisten 
als ID-kaarten, een extra lange ladder of details 
als openingstijden. Zo hebt u de volledige 
controle over uw werk.

3. Filter en groepeer uw onderhoud zoals  
u dat wilt 
Met één druk op een knop heeft u een overzicht 
van alle mogelijke en huidige onderhouds-
problemen, zodat u gegevens kunt structureren 
zoals u dat wilt. Met behulp van de lijst- of 
overzichtsweergave kunt u de werkzaamheden op 
alle niveaus bekijken. U heeft een overzicht van de 
informatie van de  verschillende gebouwen, of u 
kunt zich juist concentreren op de details van een 
specifieke gang. In de lijst- of kaartweergave kunt 
u onderhoudsactiviteiten groeperen en de 
planning erop afstemmen. U verdeelt het werk 
per locatie, deel van het gebouw of verdieping 
voor u of uw team.

4. Direct documenteren
Na het uitvoeren van het onderhoud aan de 
armaturen, vinkt u de actie af om het startscherm 
van de Naveo®Pro direct bij te werken. In de app 
kunt u het certificaat downloaden om aan te 
tonen dat de installatie correct werkt. 

5. Online met de cloud 
Met de Naveo®Pro-app kunt u altijd informatie 
inzien, waar u ook bent. U hoeft nooit meer 
software-updates of serveronderhoud uit te 
voeren, maar u profiteert wel van de voordelen 
van de nieuwste versie. Nieuwe armatuur-
onderdelen en artikelcodes worden automatisch 
opgenomen in het systeem. Hierdoor is 
Naveo®Pro enorm eenvoudig in gebruik.

Deel informatie met 
uw serviceteam

All-in-one tool voor 
gebruikers van Naveo®Pro

VA N LI E N N AV EO ® PR O : SL I M M O N ITO R I N G S Y S TEEM VO O R H E T B EH ER EN VA N N O O DV ER L I CHTI N G
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—
Ontdek Naveo®Pro 
Download de mobiele app

—
Nu verkrijgbaar!
Download de Naveo®Pro-app



22 NAVEOPRO® SLIMME NOODVERLICHTINGSOPLOSSING

—
EEN I NTELLI G ENTE NOO DV ER LI CHTI NGSO PLOSS I NG

De gegevens over noodverlichting zijn opgeslagen 
in de cloud, en de mobiele app biedt via Google Maps 
24 uur per dag een actueeloverzicht van alle slim 
gemonitorde gebouwen. Gebouwplattegronden kunnen 
geüpload worden en geïmporteerd in Google Maps, 
zodat de huidige status te zien is, alsook een 
duidelijk overzicht en de precieze locatie van de 
noodverlichtingsinstallaties.
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ABB b.v.
VanLien Noodverlichting
George Hintzenweg 81
3068 AX Rotterdam
Tel.: +31 (0)88 2600 900
E-mail: nl-tech-EP@abb.com

www.vanlien.nl

Volg ABB ook via:
 ABB_installatie
 ABBbenelux
 ABB-Benelux
 ABBInstallatie


