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CASE STUDY
GEBRUIKSSCENARIO RADIAN FLEX

UITDAGING

Een elektriciteits-, water-, gas- of ander nutsbedrijf verzamelt in 

real time en continu grote hoeveelheden gegevens. Operators in 

de control room hebben een eenvoudige, maar veelomvattende 

manier nodig om deze complexe gegevens weer te geven, te 

interpreteren en samen met collega’s te verwerken. Het tijdig 

en efficiënt visualiseren en bewerken van deze gegevens is een 

uitdaging voor alle nutsbedrijven. In veel oudere installaties is 

de standaardprocedure om op kleine, onafhankelijke displays 

gegevens te visualiseren. Moderne controlekamers hebben baat bij 

een centraal platform voor directe datavisualisatie en onmiddellijke 

samenwerking. In een noodgeval kunnen snelle interpretatie van 

gegevens en snelle corrigerende maatregelen levens redden. 

Operators moeten toegang hebben tot gegevens, ze interpreteren 

en bewerken om problemen in het veld op te lossen en verlies van 

mensenlevens of andere tragedies te voorkomen.

Hoe nutsbedrijven risico’s verkleinen met een 
videowall in de control room, geoptimaliseerd om 
werknemers en het algemene publiek te beschermen

gebruiksvriendelijke samenwerkings - of visualisatieruimte. Dit 

toekomstbestendige systeem is ideaal voor uitrol op dit moment, 

maar stelt u ook in staat om eenvoudig displays en inhoudsbronnen 

toe te voegen naarmate uw installatie groeit.

OVER BLACK BOX
Black Box® is een vertrouwde leverancier van IT-oplossingen die geavanceerde technologische producten en adviesdiensten van wereldklasse 
levert aan bedrijven over de hele wereld in elke branche. De breedte van ons wereldwijde bereik en de diepte van onze expertise versnellen 
het succes van klanten door mensen, ideeën en technologie samen te brengen om reële zakelijke problemen op te lossen.

OPLOSSING

Radian Flex. Deze 100% op software gebaseerde videowall draait op 

vrijwel elke hardware. Met de drag-and-drop gebruikersinterface 

kan de gebruiker snel bronnen kiezen, formaten wijzigen 

en de configuratie veranderen. Geavanceerde functies zoals 

transparantie, animatie, diavoorstellingen en tekst creëren een 

RESULTAAT

Nu Radian Flex is geïmplementeerd, kunnen nutsbedrijven de 

prestaties bewaken en inhoud weergeven in de control room. 

Een uniforme weergave van monitoringsoftware, livestreams, IP-

camerafeeds en andere bronnen brengt de actie in het veld tot 

leven: bekijk en controleer bijvoorbeeld wat er gebeurt met het 

elektriciteitsnet op een bepaalde locatie, in realtime en met de 

flexibiliteit om meters en andere bewakingsapparatuur direct 

vanaf de desktop te bekijken. En dit alles met een ongeëvenaarde 

resolutie, superscherpe helderheid en zonder downtime. U hebt de 

benodigde informatie binnen handbereik en kunt binnen enkele 

seconden snelle, goed geïnformeerde beslissingen nemen om een 

probleem in een noodsituatie te verhelpen. Radian Flex bevat een 

gecentraliseerd platform dat bedrijfskritieke bronnen en videowalls, 

lokaal of wereldwijd, met elkaar verbindt en verhoogt de efficiëntie, 

responstijd en productiviteit van werknemers.
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