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Algemene informatie over het softwareprogramma "Schlauchmanager".  

Het softwareprogramma "Slangenmanager" is een modern, flexibel en krachtig programma voor 
het beheer van slangvoorraden en onderhoudsgegevens. Met zijn duidelijke en intuïtieve 
gebruikersinterface en op basis van marktleidende SQL-databanktechnologie is hij consequent 
afgestemd op de speciale behoeften van de doelgroep, van kleine brandweerkorpsen tot 
bedrijfsbrandweerkorpsen en controlecentra tot grotere commerciële aanbieders. De 
volautomatische aansluiting op slangonderhoudsystemen, de uitgebreide rapportage en logistiek 
en de ondersteuning van moderne barcodescanners optimaliseren de workflows, verhogen de 
efficiëntie en verminderen de werkdruk van het personeel. 

Omvang van de functies:  
De software kan volledig autonoom worden gebruikt als managementsoftware. Als één of meer 
nieuwe generatie Bockermann slangenonderhoudsystemen tegelijkertijd worden gebruikt, is het 
mogelijk om deze systemen via het netwerk aan te sluiten op de software. Test- en 
onderhoudsgegevens kunnen volledig automatisch worden ingelezen en actuele slang- en 
gebruikersinformatie kan in realtime naar de systemen worden overgedragen. Hier worden 
marktleidende efficiëntie en optimaal gebruiksgemak bereikt door een sterk vereenvoudigde 
bediening en verkorte workflows. Alle programmamodules zijn naadloos geïntegreerd in de 
gebruikersinterface, alle functies zijn eenvoudig te bedienen, ongeacht hun moduleaansluiting.  

De volgende lijst toont de belangrijkste functies van de software:  

ALGEMEEN  

- Ondersteuning voor maximaal 20.000 beheerde slangen  
- Ondersteuning voor maximaal 100 locaties, waaronder depots, slangenwagens en klantensites  

- Ondersteuning voor maximaal 100 gebruikers, voor programma- en machinebediening  

- Ondersteuning voor maximaal 10 slangenonderhoudsystemen in een netwerk  

BASISMODULE  

-  Dynamische weergave van alle slanggegevens in lijstvorm, met uitgebreide, modulaire 
filterfuncties  

-  Individueel beheer van locaties, fabrieken, fabrikanten, slangentypen, machines en 
gebruikers  

-  Individuele slanggegevens incl. historie/voortgang voor elke beheerde slang  

-  Handmatige invoer van test- en onderhoudsgegevens  

-  Beheer van defecte slangen en herstellingsfunctie  

-  Geïntegreerd slangarchief, interactief schakelbaar  

-  Activiteitenoverzicht op gebruikersbasis  

-  Volautomatische gegevensback-up  

-  Volautomatische testintervallen, individueel te configureren  

-  Handmatige wijziging van alle slanggegevens via de managementmodule  

LOGISTIEKE MODULE  

-  Maakt het mogelijk om het magazijnbeheer op verschillende locaties uit te voeren  

-  Beheer van depots/buizenwagens/distributiedepots en klantendepots voor orderwassing en 
onderhoud  

-  Acceptatie- en uitgangsfunctie (incl. slangwisseling, defectacceptatie en -overdracht)  

-  Verwerking van depotkosten en slanghaspelritten  

MACHINE MODULE  

-  Maakt het mogelijk om volledig automatisch een netwerk van slangverzorgingssystemen aan te 
sluiten.  

-  

Importeren van test- en onderhoudsgegevens via het netwerk  -  
Real-time configuratie van netwerksystemen met slang en gebruikersgegevens  -  
Asynchrone machinebediening mogelijk    
(Werking niet afhankelijk van de beheer-PC, tussentijdse opslag van gegevens)  



RAPPORTAGE MODULE  

-  Maakt uitgebreide rapportage mogelijk  

-  Alle rapporten kunnen worden afgedrukt en/of opgeslagen als PDF en/of per e-mail worden verzonden 

(internettoegang en e-mailclient vereist).  

-  Leveringsnota's, aanvaardingsdocumenten en controledocumenten  

-  Complete slangdatabladen incl. test-/reparatiegeschiedenis  

-  Inventarisatielijsten, totaal of op basis van locatie  

-  Inspectielijsten voor intervalinspecties, individueel configureerbaar  

-  Individuele rapporten, configureerbaar met alle filtercriteria  

-  Begeleidende documenten voor depots / slangenwagens / distributiedepots, 

incl. barcodes  

Licenties  

De basislicentie maakt het gebruik van alle programmafuncties al mogelijk, maar het maximum 
aantal beheerde slangen is beperkt tot 500 stuks. Extra licenties kunnen worden aangeschaft in de 
eenheidsnaam 100/500/1000/5000, waardoor het maximum aantal beheerde slangen wordt 
uitgebreid.  

Systeemeisen  

De software vereist een computer met Microsoft® Windows 2000 SP2, 2003 SP1, XP SP2, Vista of 7 
besturingssysteem om te kunnen werken.    
Zowel 32-bits (alle versies) als 64-bits (Vista, 7) versies van de respectievelijke besturingssystemen 
worden ondersteund.  

De hardware vereisten zijn afhankelijk van de omvang van de te beheren slangdatabase:  

Voor een database met maximaal 5.000 slangen wordt minimaal een Intel Pentium 4 met 2,5 
GHz of hoger en 2GB RAM aanbevolen.  

Voor een database met maximaal 20.000 slangen wordt minimaal een Intel Core2Duo of Xeon 
met 3,0 GHz of hoger en 3GB RAM aanbevolen.  

Daarnaast is een printer (laserprinter aanbevolen) en een barcodescanner (bedraad of 
draadloos) die de CODE128 kan verwerken, vereist voor de werking.  

Voor de volautomatische integratie van een slangverzorgingssysteem (automatisch uitlezen 
van zorggegevens) is nog steeds een geschikt Ethernet-netwerk nodig.  

Om de rapporten en documenten in PDF-formaat te kunnen bekijken, heeft u de gratis Adobe® 
Acrobat Reader (http://www.adobe.de) nodig.  



Modules en functies  

Het hoofdmenu bevat een slangenlijst, filters en werkfuncties:  

De slangenlijst bevat alle slangen aan het begin van het programma, met uitzondering van afgedankte 
(gearchiveerde) buizen. Voor elke slang bevat de lijst de belangrijkste criteria "aantal", "type", "fabrikant", 
"bouwjaar", "huidige lengte", "laatste inspectie", "toestand" en "plaats".  

Voor een beter overzicht zijn de slangen in kleur gemarkeerd op basis van hun toestand.  
De beschikbare slangen worden weergegeven in zwarte, ongereinigde slangen in bruine, ongeteste slangen 
in oranje en defecte slangen in rode. Door te dubbelklikken op een slang kunnen alle details van een slang, 
inclusief de test- en reparatiehistorie, snel en duidelijk worden weergegeven:  

Met behulp van de filterfuncties kunt u de weergave aanpassen en zo met een paar muisklikken 
bijna elke zoekopdracht maken.  

Filterfuncties:   

• Aantal filter  

• Jaar van fabricage filter  

• Type filter  

• Fabrikant filter  

• Locatie filter  

• Datum filter / Testdatum  

• Staatfilter  

• Archieffilter   
 



Doseer/ontvang-slangen (slangwissel)  

Met de werkfunctie "Ontvangst" en "Uitgang" kunnen slangen worden uitgevoerd of opnieuw 
worden toegewezen uit de voorraad van het centrale kantoor of een distributiemagazijn:  

Leveringsbonnen of kwitanties kunnen individueel worden afgedrukt voor de functies slangdosering 
en -ontvangst.  



Slangenonderhoud  

Met de werkfunctie "Onderhoud" kunnen onderhoudsgegevens en -processen worden vastgelegd 
en verwerkt: De onderhoudsgegevens kunnen automatisch worden overgedragen vanuit een 
aangesloten slangonderhoudsysteem of handmatig worden ingevoerd. Dit laatste is bijvoorbeeld 
het geval als de bestaande zorgsystemen niet via een netwerkaansluiting zijn aangesloten.    
of als incompatibele apparatuur van derden wordt gebruikt.  

Het repareren of afkeuren van slangen  

Met de werkfunctie "Repareren" kunnen slangen die als defect zijn gemarkeerd (d.w.z. niet 
beschikbaar zijn voor werkfuncties) opnieuw worden geactiveerd of worden afgekeurd (d.w.z. naar 
het slangarchief worden overgebracht):  

Voor elk onderhoudsproces wordt automatisch een 
testrapport gegenereerd. Dit rapport wordt opgeslagen of 
kan worden afgedrukt.  

Repareren:  
Met deze functie kan informatie over het type 
defecten of veranderingen (lengte etc.)  

kan worden gecreëerd en opgeslagen.  

Afkeuren:  
Indien nodig kan een opmerking over de afkeurking 
worden ingevoerd. De slang wordt opgeslagen in 
het archief en is niet meer beschikbaar voor 
gebruik. Bovendien is de terugtrekking uit de dienst 
met inbegrip van datum, gebruikersnaam en, indien 
van toepassing, commentaar ingevoerd in de 
geschiedenis van de betreffende slang 



Rapporten  

Met behulp van de rapportagefuncties kunnen verschillende rapporten snel en eenvoudig worden 
gemaakt. Deze rapporten worden direct weergegeven en kunnen direct worden afgedrukt of in 
PDF formaat worden opgeslagen, bijvoorbeeld om ze individueel te archiveren of per e-mail te 
versturen.  

Naast de titel en de geselecteerde inhoud bevat elk rapport altijd de huidige datum en tijd.  

Slangeninformatieblad  
Het gegevensblad van de slang is een compleet rapport van alle stamgegevens, 
eigenschappen en de geschiedenis van een slang.  

Inventarisatielijst  
Met de inventarislijst krijgt u snel een overzicht van alle slangen die op een specifieke locatie 
of in totaal in de database zijn opgenomen.  



Begeleidend document  
De vrachtbrief is een speciale functie voor distributiemagazijnen (bijv. depots of slangenwagens) 
en bereidt de verzending van leveringen vanuit deze magazijnen voor. Er wordt een document 
gemaakt dat alle slangen toont die zich op het moment van de creatie in het desbetreffende 
locatie/distributiemagazijn bevinden. In tegenstelling tot de inventarislijst (zie hierboven) zijn de 
barcodes van de slangnummers en een commentaarveld afgedrukt met  

De vrachtbrief kan nu worden afgegeven aan het magazijn of de slanghaspel.  

Checklist  
De controlelijst wordt gebruikt om snel alle slangen te lokaliseren waarvan het inspectie-interval is 
verstreken. Deze inspectie-interval kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op wettelijke voorschriften of interne 
richtlijnen.  

Handmatige rapporten kunnen ook worden aangemaakt, afgedrukt en/of opgeslagen.  



Locatiebeheer  

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie van locaties, gemeenten, steden of specifieke 
gebieden mogelijk, bijvoorbeeld afdelingen van de fabrieksbrandweer. De huidige locatie van een 
slang wordt weergegeven in het hoofdmenu.  

Fabrikantenadministratie  

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie van slangfabrikanten mogelijk. De aangemaakte 
slangfabrikant wordt in het hoofdmenu weergegeven.  



Beheer van het type slang  

De Slangenmanager 2010 maakt het beheer van slangentypen onder speciale kenmerken en 
specificaties mogelijk.  

Gebruikersadministratie  

De Slangenmanager 2010 maakt de administratie mogelijk van gebruikers die het programma bedienen. 
Elk aantal gebruikers met een eigen wachtwoord kan worden aangemaakt.  



Gegevensback-up  

De Slangenmanager 2010 is uitgerust met een automatische gegevensback-up module.  

Onderhoud op afstand  

Als extra service bieden wij een onderhoudsservice op afstand. Voor het gebruik van de 
onderhoudsfuncties op afstand is alleen een internetverbinding (DSL/kabel) nodig. Hiermee kunnen 
onze servicetechnici te allen tijde verbinding maken met uw administratie-pc, fouten corrigeren, 
updates installeren of u interactief ondersteunen. U kunt op elk moment kiezen in hoeverre u 
toegang wilt verlenen tot uw apparaten.  

Optionele accessoires:  

Voor de professionele bediening van het softwareprogramma "Slangenmanager 2010" bieden wij 
u optionele, uitgebreide accessoires aan.  

PC-werkplekken  
Of het nu gaat om een PC-behuizing of een werkbank, wij plannen professionele PC-werkplekken speciaal 
volgens uw wensen. Neem contact met ons op, wij doen u graag een vrijblijvend aanbod.  

Voorbeeld van een PC-werkstation met werkbank 
en slangenbindmachine  

Barcodescanner Metrologic Voyager  
De Metrologic Voyager heeft een robuuste kunststof 
behuizing en kan daardoor ook worden gebruikt in de 
hardere werkomgeving. De laserscanner van de MS9590 
leest alle gangbare 1D-barcodes op een afstand tot  
ongeveer anderhalve voet. Beschermingsklasse IP 42  
 
Barcodescanner Datalogic M8300  
Een van de beste handscanners voor industriële 
toepassingen. Verzet zich tegen druppels van 2 meter.  
Een 433 MHz-radio maakt een draadloze werking binnen 
een straal van maximaal 50 meter mogelijk. Dankzij  
luide pieper en duidelijk zichtbare LED's, de gebruiker 
herkent onmiddellijk wanneer een barcode met succes is 
uitgevoerd. is gelezen. Beschermingsklasse IP 64  
 
Barcodes  
Wij leveren kant-en-klare barcodes met uw individuele 
etiketteringsvereisten.  
Deze voldoen aan de bijzondere eisen van de brandweer 
en worden gekenmerkt door  
bijzonder goede duurzaamheid.     
Technische gegevens van de barcodes:  
− Afmetingen: 30 x 15 (mm)  

− Materiaal: polyester, gecoat, sterk hechtend  

− Kleurmogelijkheden: Zilver  
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