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Introductie van RackEye
RackEye helpt u dag en nacht voor uw magazijn 
te zorgen. Het detecteert schokken op uw 
stelling en waarschuwt u automatisch als er 
aandacht nodig is. Met 24/7 realtime gegevens 
kunt u alles zien zodra het gebeurt, of u kunt een 
volledige geschiedenis van de gevolgen voor 
de dag, week of jaar bekijken. Dankzij krachtige 
inzichten kunt u trends in incidenten volgen en 
preventieve maatregelen nemen.

RackEye ziet alles. Het 
zijn de ogen en oren 
van uw rekken, elke 

minuut van elke dag.

Als er iets gebeurt, zal 
RackEye u dit onmiddellijk 

vertellen, waarbij de exacte 
locatie en het risiconiveau 

worden bepaald.

Met realtime data-inzichten 
kunt u beslissingen nemen 

die ongevallen voorkomen en 
kosten besparen.

Maak je werkplaats 
veiliger, slimmer en 

meer efficiënt 

De gemoedsrust waar u op heeft gewacht
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Automatische incidentregistratie en begeleide 
stellinginspecties maximaliseren de veiligheid en 
naleving, zodat u er zeker van kunt zijn dat u niets 
hoeft te missen.

 Operationeel risico verminderen

 Zorg ervoor dat elk incident wordt gemeld

 Vermijd cumulatieve schade

 Voorkom instorting van de stelling

 Incidentbeheer automatiseren

 Zorgen voor naleving van EN15635:2008

Optimaliseer de veiligheid 
en mis nooit meer iets

“Het ging meer om een extra 
niveau te hebben van zicht over 

onze stellingen en extra  

GEMOEDSRUST.
 RackEye geeft ons dat.”

Robert Yates, Europa

Dankzij vroegtijdige zichtbaarheid en eenvoudig 
incidentbeheer kunt u onderhoud plannen en 
prioriteren. Incidentpatronen helpen u ongeplande 
reparaties te voorspellen en te voorkomen. 

 Krijg direct inzicht in het benodigde onderhoud 

 Schade repareren voordat deze erger wordt

 Logboekregistratie en oplossing van incidenten 
automatiseren 

 Prioriteer onderhoud op basis van risiconiveau

 Identificeer en elimineer hotspots

 Toekomstig onderhoud voorspellen

Bespaar tijd en geld op 
onderhoud

Onderhoud 
vereist

Bel: +44 (0)1422 331133 • Email: rackeye@asafe.co.uk



Met realtime gegevens en bruikbare inzichten 
kunt u de impact op stellingen verminderen en 
uw operationele efficiëntie verhogen.

 Gebruik live dashboard en rapporten om 
bewerkingen te analyseren

 Volg impacttrends over uren en ploegen heen

 Bekijk een volledige geschiedenis van 
stellingimpacts

 Gebruik gegevens om problemen zoals ruimte, 
magazijnindeling of trainingsbehoeften te 
lokaliseren

 Volg de resultaten van wijzigingen

 Voorkom in quarantaine geplaatste stellingen

Verminder schade met 
krachtige inzichten

Een groter bewustzijn van risico’s stelt uw team 
in staat en moedigt ze aan bij het stimuleren van 
positieve veranderingen in hun eigen werkomgeving.

 Verhoog het bewustzijn in plaats van de schuld te 
geven 

 Promoot eigendom en verantwoordelijkheid

 Betrek teams bij het vinden van oplossingen  

 Een prestatiegerichte cultuur bevorderen

 Bevorder positieve chauffeursnormen

 Aantrekkelijkheid vergroten als werkgever en 
investeerder in mensen 

Empower en betrek uw 
mensen

“We hebben een 
vermindering van 

75%
van de impact gezien...”
Adrian Ancliff, Vaillant
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Conek is de technologie die aan 
ons systeem ten grondslag ligt.

Gemaakt door A-SAFE, het 
is een eigen platform dat 
volledig onafhankelijk is van 
uw IT-netwerken. Het zorgt 
voor volledige veiligheid, 
betrouwbaarheid en 
schaalbaarheid.

Leg alles 24/7 vast
RackEye slaapt niet. Het bewaakt uw stellingen elke minuut van 
elke dag, zodat u nooit iets hoeft te missen.

Weet op het moment dat er iets 
gebeurt
Met realtime waarschuwingen kunt u problemen snel oplossen 
voordat ze escaleren.

Controleer uw stellingen gezondheid in 
realtime
Bekijk realtime de status van uw stelling, waar ook ter wereld. 
Waarschuwingen en alarmen zijn kleurgecodeerd om u te 
helpen prioriteiten te stellen.

Identificeer en verwijder de zwakke 
punten
Zie onmiddellijk waar meerdere effecten plaatsvinden, zodat u 
actie kunt ondernemen waar dit het meest nodig is.

Mis nooit een incident
RackEye neemt het risico van niet-gemelde incidenten weg, 
omdat elke impact wordt gedetecteerd en de ernst ervan 
wordt gecategoriseerd.

Vervang papier door digitale gegevens
Een app-gestuurde stellinginspectie en de mogelijkheid om 
foto’s en documentatie te uploaden, zorgen voor een digitale 
audittrail voor elke impact.

Zorgen voor naleving van 
EN15635:2008
Mocht er zich een impact voordoen, dan zal de RackEye-app 
u stap voor stap begeleiden om ervoor te zorgen dat elke 
inspectie voldoet aan EN15635:2008.

Blijf op de hoogte met KPI-rapportage
Een scala aan rapportage-opties maakt eenvoudige meting van 
KPI’s mogelijk, zodat u volledig geïnformeerd en in controle 
bent.

Bekijk al uw sites tegelijk
Schakel eenvoudig tussen meerdere locaties en regio’s, 
zoom in op territoria en identificeer faciliteiten met actieve 
waarschuwingen en alarmen

Volg de voortgang van reparaties
Volg incidenten van begin tot eind - van identificatie en 
categorisering tot oplossing, afsluiting en archivering. 

Preventief optreden
RackEye waarschuwt u voor schadelijke stellingimpacts, maar 
registreert ook de meerdere kleine impacts die kunnen leiden 
tot cumulatieve schade. Identificeer gebieden die preventieve 
actie nodig hebben met RackEye-inzichten.

Onderhoudskosten voorspellen
Registreer schadeherstelkosten binnen het systeem om een 
langetermijnoverzicht van reparatietrends en -kosten te creëren, 
zodat u overeenkomstig kunt budgetteren.

E-mail of bel 
om uw gratis 

SITE-BEZOEK 
TE BOEKEN

Maak je 
faciliteit slimmer
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Vaillant is een van de toonaangevende producenten van 
verwarmingstechnologie in Europa en wordt gedreven 
door een cultuur van vooruitdenken. Het introduceerde 
RackEye in zijn ultramoderne magazijnfaciliteiten in 
Belper, Derbyshire. De resultaten waren overtuigend en 
werden bijna onmiddellijk gevoeld.

Vaillant is de op één na grootste fabrikant van Europa op het 
gebied van verwarmingstechniek. De Britse vestiging in Belper, 
Derbyshire is de thuisbasis van een hightech productiefaciliteit 
en een magazijn van 2.400 vierkante meter. Het bedrijf legt 
sterk de nadruk op de veiligheid van werknemers en gebruikt  in 
haar fabriek en magazijn al veel A-SAFE-veiligheidsbarrières. Het 
erkende onmiddellijk RackEye’s potentieel voor het verbeteren van 
de magazijnveiligheid: “We zijn een vrij innovatieve fabriek en we 
zijn altijd op zoek naar nieuwe technologieën en nieuwe manieren 
om de lat hoger te  leggen”, zegt Adrian Ancliff, hoofd productie, 
logistiek en planning bij Belper. 

 Een nieuw tijdperk in stellingveiligheid
Na een locatieonderzoek en meer gedetailleerde discussies met 
Ancliff en zijn team over hun vereisten, installeerde A-SAFE het 
RackEye-systeem in het Vaillant-magazijn. In de acht maanden 
dat het operationeel was, heeft het team in Belper al aanzienlijke 
voordelen gezien: “We hebben de   impact op de staanders waar 
we het hebben uitgeprobeerd met 75 procent verminderd,” zegt 
Ancliff. 

 Gegevensgestuurde verbeteringen
De gegevens van RackEye hebben Vaillant geholpen verbeteringen 
aan te brengen in het magazijn, evenals lay-outproblemen en 
problemen met stellingen. “We krijgen echt goede gegevens uit 
de KPI-rapportage; we krijgen regelmatig meldingen via de sms-
berichten. Als er problemen ontstaan, doen we er iets aan. “ Ancliff 
herinnert zich dat RackEye al vroeg in het project regelmatig 
impacts op een bepaald stelling rapporteerde. Hij signaleerde 
het probleem met zijn team, dat hem op de hoogte bracht van 
een probleem op de lange termijn met een beschadigd gaas op 
een plank die bleef blijven hangen. Het gaas werd vervolgens 
vervangen en het probleem deed zich nooit meer voor: “Zonder 
RackEye denk ik niet dat we dat zouden hebben opgepikt.”

 Onderdeel van de dagelijkse routine
Volgens Ancliff hebben leden van zijn team het RackEye-systeem 
omarmd en tot een onderdeel van hun dagelijkse routine gemaakt: 
‘Door ze er vroeg bij te betrekken en ze er vanaf dag één bewust 
van te maken, zijn ze er echt eigenaar van geworden. Ze begrijpen 
echt de voordelen van het systeem. ‘ Trouwens om problemen 
in het magazijn te identificeren, gebruiken individuen binnen het 
team de maandelijkse KPI-rapportage om gebieden te identificeren 
waar ze hun eigen prestaties kunnen verbeteren.

 Het gedrag van de bestuurder 
veranderen

Een ander voordeel was een algemene verandering in het 
gedrag van rijvaardigheden sinds RackEye werd geïnstalleerd. 
Bestuurders weten dat zodra er een botsing op een stelling wordt 
gedetecteerd, er een waarschuwing wordt geactiveerd en dat de 
gegevens precies aangeven waar en wanneer het gebeurde. De 
sensoreenheden die op de rekpoten zijn gemonteerd, dienen ook 
als een visuele herinnering om extra voorzichtig te zijn: ‘Het is nu 
erg interessant als je’ s ochtends binnenloopt en er een alarm is 
afgegaan ‘, zegt Ancliff. “Het team komt nu binnen en zegt: ‘Heeft 
u een RackEye-waarschuwing gehad? Omdat ik het was. ‘’

 Voortbouwen op succes
RackEye is enorm positief geweest voor de magazijnactiviteiten 
in Belper, maar ook voor het hele magazijn en logistieke team. 
Het heeft ook de interesse gewekt van het senior management en 
andere activiteiten binnen de Vaillant Group: “Het is bijna een deel 
van de showcase geworden wanneer we klanten rondleiden.”

HOUDT EEN 
SCHERP OOG 
OP STELLING 
AANRIJDINGEN 

     RackEye heeft echt 
bewezen dat data 
uiteindelijk waardevol kan 
zijn om de veiligheid op 
je site te verbeteren 
Adrian Ancliff, Vaillant
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