TIM : TOTAL INDUSTRIAL MAINTENANCE BELGIE(PRESSE DE BELGIQUE)

Date : 01/09/2018

Pays : Belgique
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/2

CMMS HELP! OOK
DE PARIJSE BRANDWEER
BRIGADE PRESENTEERT MET PROJECT SYGAL HAAR ONDERHOUDSSTRATEGIE

W

emig onderhoudsdiensten kunnen zeggen dot de meer dan 100 000 refe
renties rn hun mamtenancesoftware zich verspreiden over een oppervlakte
van 800 km2 en dageli|ks de stri|d aangaan met brand en ander onheil. Voor de
Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris (BSPP) is dit echter de realiteit De techmsche
crew van de maintenancebasis in Voluceau - 200 man sterk - heeft aïs taak de
grootste brandweereenheid van Europa en baar assets up-and-runnmg te bouden
Carl Software faciliteert deze taak met bet proact 'Sygal'.
Dieter Devriendt

HISTORISCH MILITAIR
De BSPP heeft - naast de mdrukwekkende cijfer
gegevens die u op de volgende pagina van dit
arlikel vindl - een lange geschiedenis Aïs Corps
des gardes-pompes de la ville de Paris zag de
brigade al in 1793 het licht Ten gevolge van de
23 uur durende brand n de Oostenri|kse ambassade brachl Napoleon die per keizerl jk decreet
onder militair bewmd No enkele naamsverande
nngen kreeg de Parite brandweer op I maart
1967 de uitemdeli|ke Mel van Bngade de
Sapeurs Pompiers de Paris Vandaag is de BSPP
een brigade van de engineers van het Franse
leger o I v een bngadeçjeneraal De 8 500
brandweermannen en vrouwen nemen hun taak
zeer seneus daarvar getu gt hun rrotto 'Sauver ou
périr IRedden of sterven) Natuurlijk gael near het
eerste de voorkeur uit
ONAFHANKEUJK ONDERHOUD
de Parijse brandweer een militaire
organisatie is heeft vaor een
cantal zaken consequenties
De belangri|kste situeert
z ch in de card van een
"EEN ORGANISATIE DIE
ZO BELANGRIJK IS ALS
DE ONZE, KAN NIET
ZONDER CMMS"
leger
daf zelfonder
steunend wii kurnen
opereren Dit uit zich
oak op het vlak van
onderhoud de BSPP
staat in voor het
eigen
onderhoud
Dan gaat het met
enkel over de 81
gebouwen
of
exclusief
over
don
sm Fabien Lagauae
, r™
<ant Camp de voluceau
^^
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Hai Camp de Voluceau /isf derdeJ/fnsonc/erhouc/scentmm fnef 200 technict
oak klemere zaken aïs brandweerslangen
gasmaskers
tôt zelfs kleme musketons maken
deel uit van de onderhoudsstralegie
EERSTELUNSONDERHOUD
De BSPP maakt voor hoor anderhoudsstrategie
goed gebru k van de eerste lip onderhoud door
de operator

nab jheidsateliers' (aa in Nanterre) Daar kan
een beperkte techmsche crew een cantal
basistaken uitvoeren op het vlak van onderhoud
Denk daorbi] aon bv een klein onderhoud voor
een voertuig
DERDEUJNSONDERHOUD
Zi|n de vastgestelde defecten ernstiger dan wordt
de huip mgeroepen van het centrale atelier en de
techmci von de CMAI de Compagnie de Mam
tenance Deze 200 koppige ploeg heeft inar
basis in Voluceau

Visuele inspectie
ln dit concrète geval betekent het dal het kntieke
msteneel op en van de brandweerwagens dage
lij<s door de aanwezige brondweerlui visueel
wordt gemspecteerd bi| aanvang van de ochtend
Camp ae Voluceau
shift De controletaken worden b j het ochtend- Zoals hierboven aangegeven gaan de meer veelappel verdeeld en geregistreerd, en no de eon
eisende onderhoudsvergende voertuigen en uitrus
trole tekent elkeen af voor het onderdeel waarvoor
fing richtmg Camp de Voluceau
ze verontwoordeli|k waren Ter illustratse de check
lisf voor de gasmaskers en bi|behorende lutilities
en tcevoer omvat mm 25 paginas
TWEEDEUJNSONDERHOUD
Reserve
Cmdat 'uptime bi| een brandweerdienst voak het
verschil kan maken tussen leven en dood voorziet
de BSPP in reserve-uitrusting en voertuigen Die
nemen dan de picots m van de zaken die no een
vbuele controle defect bleken of n onduidelijke
staat verkeerden Zo kunnen de brandweerlui
steeds de baan op met gevenfieerde uitrustmg
Nabîjheidsateliers
De Pari|se brandweer beschikt over een

iertal

ln nabi//jeidsate/ef5 geheuren basiszaksn zoa/5
een klein onderhcud aon de mierveriievoertuiqen
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Ds voUedige mhoud van de irandweervoerfuigen - en c/e voeriuigen ze/f woidl d a e / a s oan ee/i visuefe Jrsnec/ie opderworps i door de brandwesr/ua

De 200 manschappen in dot kamo voeren zowel
onderhoudstaken uit op correc lef vlak aïs op
prévenue! vlak Prevenir uit zich vooral in bet
contoleren van allerlei onderhoudstngrepen en bet
opvolgen en tnplannen van onderhoudsbeurten
Correctief onderhoud in Camp de Voluceau
concentreert zich /cora I op de «•aer- en vaartu gen
die zowel mechamsche aïs koetswerkschade
hebben opgebpen lr de verschillende atelier^
worden motoren er mechaniek hersteld wordt er
gewerkt met de ncht- en trekbank wordt er uitge
deukt en gespoten
De laddermechaniek op de
loddeiwagens heeft zelfs baar eigen toegewi|de
atelier en voor de boot in herstelling werd sen
ti|celi|<e tentopgezet

PROJECT SYGAL
Naast de corredieve en preventive onderhouds
takeT die Camp de Voluceau vervult verzekeren
ze oak de onderhoudspermarentie en wordt oak
de phnning van daaruit gestuurc Op dal vlak
beetle de Parjse brandweerbrgade forse vooruif
gang met bet Proact Sygal (Systeme de gestion et
d aide a la logistique) in samenwerkmg met
onNvikkelaar en leveranc er Tnr ÇnfbA nrp.
Instant
Van software
de B5PP een
onderhouds
en evoluerend
pakket
aangepast
aon
de

overview
verwacbtte
modem
vnendelijk

• IO buâsen

De vi|f functionele domemen (mo ntenance —
aankoop - transport - parkbeheer - stock) kragen
alk een lcbterboek met hun specifieke noden
Tijdens de strakke planning - acht maanden tussen
de pro|ectstDrt en bet opzeten van een pilootsite kreeg de brandweer bi| elke projecltase telkens
drie rraincen ondersteuning van Carl Solh/ are
Met bêle proact kost ruim I miljoen euro

Deze verbruiten op |aarbasis I 8 rniljoen liter
diesel 14000 liter benzine en 23000 liter
smeermiddel De brandbestri|dingsapparatuur vergt
25 000 liter bluswateradditief 5 ton bluspoeder
er 830 m gas Kleinere uitrustng - zoals de
I 200 gasmaskersets - bevmdt zicb aon board
van deze (mterventielvoertuigen Op bet vlak van
IT is de BSPP goed voor 330 computers 700 prin
fers en 300 servers cp 88 sites

Timlng
Voor Svgal in |onuan 2016 in gebruk werd
geromen doorliep men smcs 2013 achtereenvol
gers de volgerde fases lancer ng vormmg en
competentietransfer gedetailleerde u twerkingsateliers ontwikkelmg van specifcates testen
parametage,
gegevensfeedback
opeationele
inwerkingstpll rg, implementatip van de produrtipinfrastructuur eindafrekening van de oplossing
pilootsite BSPP ervaringsuihvisselmg valonsering
en consolidât ^

"WlJ MADDEN NOOD AAH

SOFTWARE DIE OMS ZICHT
BOOD OP DE STAAT VAN
MET MATERIEEL

l~oofd Bureau Onderhoud in operation^ ccnd tie

pakket op maaf wordt gebruikt vool bet beheer
van de uitrusting bel traceren van interverties en
onderboud bet beheren van stock en de optimal
salle van bevoorradngsprognoses Uitruslingen en
stock gaon over mdruk^vekkende acintallen
1
300 zware vracbtv/agens
• 71 O lichte voertuiqen,
• 50 aanbangwagens
> 30 boten

Vijf lastenboeken

Software in actie

ijirencn/ Ko'onef Ambroise Pe/rro/ro cfe,
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beroepsactivite ten De software moest de procedures van elke dienst ver\angen en een uriek refe
renliekader bieden voor de hèle brigade een
instant ovsrvieA Een vertetering van bet stock
befeer en een vereenvoudfg ng van bet aankoop
proces moesten nherent zi|n Toi sbt moesten mdicatoren en rapporten de brandweerlui in staat
stellen om de acliviteiten te sturen

Vandaag gebruiken al drie van
de vi|f diensten van de logis! eke
divisie de CMMS Met software-

Preventie
Ben belangrijke kant van de CMMS is bet
versterken van
bet preventive onderhoud
Vandoag zitten er al zo n 2 000-tal preventieve
onderboudsplanner n bet systeem Onderlussen is
de bolons tussen prevenhef en curatef onderhoud
bq de BSPP 60% 40%

TOEKOMST
Verre toekomstmuziek is misschien de introductie
van een digitale oplossing voor bet fysieke mcidertenboek daf vandcag nog steeds manueel wordt
ingevjld Op kortere termi|n lonkt de implementatie
van de C^AMS n ce ever ge twee diensten Q

]êcr>n/sc/"e irgreoen zoals rcnten mel een rich bank
of nef spuiten \an carrosserie gebeursn in Vaiuceau
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