
mous POMPENBOUW

Mous Pompenbouw is ontwikkelaar en leverancier van

innovatieve oplossingen voor integraal procesmanagement

in de watersector. Vanuit bewezen ervaring en expertise

in telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouw en civiele

techniek zijn wij op elk aspect van het waterspectrum

inzetbaar. Van advies tot uitvoering, van nieuwbouw tot

onderhoud.

ONLINE ONDERHOUDSMANAGEMENT

mous pompenbouw
waterbeheer

PRODUCTINFORMATIE

Als waterbeheerder streeft u naar efficiënt operationeel

onderhoud van stelsels in de keten. Een goede planning

in het onderhoud van installaties en objecten kan

immers kosten besparen, storingen verminderen en

de levensduur verlengen. Mous OMS is inzetbaar in het

gehele proces: alle onderhoud, controles en storingen

in één systeem bijeen.



PRODUCTINFORMATIE

MOUS POMPENBOUW BV

Bezoekadres

Eigen Haard 41

8561 EX Balk

Postadres

Postbus 55

8560 AB Balk

ALGEMEEN

T (0514) 60 89 00

info@mouspompenbouw.nl

INKOOP & VERKOOP 

verkoop@mouspompenbouw.nl

SERVICE & ONDERHOUD

service@mouspompenbouw.nl

WWW.MOUSPOMPENBOUW.NL

ONTWERP EN ADVIES
SERVICE EN ONDERHOUD
INCOMPANY TRAININGEN
VERKOOP INSTALLATIEONDERDELEN
TELEMETRIE
MOUS AQUAWEB
MOUS OMS
MMB BEHEERSSYSTEEM
AQUACONNECT
RADIUS
RADIUS PRO

DE DIENSTVERLENING VAN MOUS POMPENBOUW

BESTURINGSKASTEN
CONSTRUCTIEWERKEN
DROOG EN NAT OPGESTELDE

RIOOLGEMALEN
MOUS BIOTHYS GELACTIV
DRUKRIOLERING
RENOVATIE
OVERSTORTREGISTRATIE
GRONDWATERMONITORING
OPPERVLAKTEWATERGEMALEN
WOONBOOTINSTALLATIES

mous pompenbouw
waterbeheer

Mous OMS: volledig grip

op onderhoud

online zicht

op alle locaties

 Dankzij de geïntegreerde gis-viewer beschikt u over
een totaalbeeld van alle locaties in een gebied.
In het onderstaande schema kunt u de  functiona -
liteiten van oms Basic en oms Premium  vergelijken.

EFFICIËNT ONDER -
HOUDSMANAGEMENT
MET MOUS OMS
n webapplicatie

n zeer gebruiksvriendelijk

n twee versies: OMS Basic

en OMS Premium

n gebruikersrechten:

individueel en per

groep

n onbeperkt aantal

gebruikers

n één systeem voor alle

betrokkenen

n alle gegevens van alle

locaties bijeen

n inzicht in verwacht

onderhoud

n inzicht in benodigde

investeringen

n inzicht in benodigde

manuren

n per object alle admini -

stratieve informatie

bijeen

n inspectieformulieren/

werkbonnen

n optioneel: koppeling

met bijv. dgDIALOG of

GBI

n OMS Premium in

combinatie met

Mous Aquaweb

n OMS Premium met

GIS-viewer

MEER INFORMATIE?

Neem voor meer infor -

matie contact op met

Mous Pompenbouw

via T (0514) 60 89 00.

ONLINE ONDERHOUDSMANAGEMENT

Efficiënt onderhoudsmanagement begint bij
 actuele informatie. Informatie die online toe-
gankelijk is en door toekenning van gebruikers-
rechten op meerdere niveaus kan worden
 gedeeld. De internetapplicatie Mous OMS is
een veelzijdig administratief systeem waarmee
u volledig grip hebt op het onderhoud aan en
het beheer van (riool)objecten en installaties
in het veld.

OPBOUW APPLICATIE
Mous oms bestaat uit drie hoofdonderdelen: Onder-
houd, Logboek en Gegevens. In ‘Onderhoud’ kunt
u diverse soorten onderhoud, zoals controles, storin-
gen of onderhoudswerkzaamheden, inplannen,
bewerken en vastleggen. In het ‘Logboek’ legt u alle
mogelijke informatie over de locatie vast. Onder
‘Gegevens’ voert u vaste gegevens over de locatie in.
Tevens kunnen hier foto’s, video’s of elektrische
schema’s worden opgeslagen en geraadpleegd.
De onderhoudsinformatie is in tabelvorm beschik-
baar, zoals een overzicht van de nulinventarisatie
met vervangingsdata voor onderdelen of een over-
zicht van de laatste storingen.

TWEE VERSIES
Mous oms is leverbaar in twee versies: oms Basic en
oms Premium. Het verschil tussen beide versies is
gelegen in de gebruikersfunctionaliteit. oms Basic is
een ‘read only’ uitvoering: het biedt inzicht in  uit -
gevoerde werkzaamheden, maar als gebruiker kunt
u geen wijzigingen doorvoeren. oms Premium biedt
volledige functionaliteit en kan worden gecombi-
neerd met het telemetriesysteem Mous Aquaweb.

GEBRUIKERSFUNCTIONALITEIT 
OMS BASIC EN OMS PREMIUM

FUNCTIES OMS BASIC OMS PREMIUM

Aantal gebruikers 2 Onbeperkt

Locaties / Objecten

Inspectie bezoekrapport

Storing bezoekrapport

Onderhoud bezoekrapport

Gegevenspagina / laatste status

Logboek

Locatie-score

Rapportages / Analyses

Zelf bezoeken invoegen

Levensduurberekening 

locatie-onderdelen

Investering / Budgetten

Bestanden uploaden

GIS-viewer

Magazijn / Materiaalbeheer

Uren- en kilometerregistratie

Aanpassen van locatie-

onderdeel-eigenschappen
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