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SPIE, een gezamenlijke ambitie

SMART CITY
VERANDER DE STAD OM HET LEVEN TE VERBETEREN

Na een bezoek aan het
betaalautomaat laadt Linda
haar elektrische auto op, dit
maakt haar dagelijkse leven
gemakkelijker.

CREËREN VAN
CONNECTIVITEIT TUSSEN
LEEFOMGEVINGEN

Ondernemer Hans profiteert
van de nieuwe, geïntegreerde
technologieën in zijn stad om
zijn professionele activiteiten
te optimaliseren.
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ONTWIKKELING
EN BEVEILIGING VAN
OPENBARE RUIMTES

Studente Marleen fietst ‘s
nachts na een voorstelling
door beveiligde en verlichte
straten naar huis.

2 . SMART CITY

EFFICIËNTE
ENERGIE
•
FACILITY MANAGEMENT
•
EEN INTELLIGENT
NETWERK

SPIE focust zich op de uitdagingen en mogelijkheden
die ontstaan door de ontwikkeling van een stad. Bij het
maken van een nieuw plan voor de stad en zijn omgeving
moet rekening worden gehouden met deze uitdagingen
en kansen, maar ook met de behoeften en verwachtingen
van de inwoners.

Uitdagingen
. Bevolkingsgroei
. Langere levensverwachting
. Inspelen op veranderingen
. Bescherming tegen cyberaanvallen
. Modernisering van infrastructuren
. Kostenbesparingen
. Vermindering van verbruik van natuurlijke bronnen
. Terugdringen van milieuvervuiling voor o.a. betere
luchtkwaliteit
. Verbeteren water- en afvalbeheer
. Zorgdragen voor veilige, schone en efficiënte
energiebronnen

UPGRADING
FACILITEITEN NAAR
INTEGRALE GEBOUWEN

Magda - 85 jaar profiteert
van e-gezondheidsdiensten
in haar woning.

Mogelijkheden
. Economische ontwikkeling
. Energie- en milieuprestaties
. Verbeteren van leefkwaliteit en stedelijke omgeving
. Ontwikkeling van nieuwe gebruikersdiensten
(particulieren, plaatselijke autoriteiten en bedrijven)
. Invoering van digitale technologieën
. Open toegang tot en verwerking en verspreiding
van openbare gemeentelijk informatie (Open Data)

BEGELEIDING
VAN DE ENERGIE
TRANSITIE

Het antwoord van SPIE
SMART CITY: een intelligente, creatieve,
prestatiegerichte stad die duurzaam, innoverend
en geoptimaliseerd is voor een beter stadsleven.

Frans, betrokken monteur
bij herbruikbare energie.
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SMART CITY

SMART CITY

Ik heb grote
ambities voor
mijn stad

SPIE, VOOR DE STAD VAN MORGEN
TRANSPORT
& INFRASTRUCTUREN

Intelligent
openbaar vervoer

Luchtvaart

Elektrische mobiliteit

Scheepvaart

Wegvervoer

Vervoer per spoor

VERBETERING VAN DE
STEDELIJKE OMGEVING
EN FACILITEITEN

Reizigers informatiesystemen
Openbare veiligheid

ONTWIKKELING
EN BEVEILIGING VAN
OPENBARE RUIMTES

Videobewaking

Intelligente openbare
verlichting

Alarmsignalen en
noodoproepsystemen

Beheer van toegangswegen

Gebruikscomfort

Energie monitoring

Facilitaire diensten

Veiligheid / Beveiliging

Stadsverlichting
Gecentraliseerd
faciliteitenbeheer

Communicatie
/ Netwerken
Hygiëne / milieu

UPGRADING
FACILITEITEN NAAR
INTEGRALE GEBOUWEN

Particulier gebruik
Multimedia en
aanverwante diensten

Vaste telefoonlijn
Vaste internetverbinding
CREËREN VAN
CONNECTIVITEIT TUSSEN
LEEFOMGEVINGEN

Mobiel internet en
aanverwante diensten

Productie en opslag
van duurzame en fossiele
energie
BEGELEIDING
VAN DE ENERGIE
TRANSITIE

Zakelijk gebruik
Data-uitwisselingen
Omvangrijke data

Online in- en verkopen

Verspreide data-opslag
/ opslag in de cloud

Energieoverdracht:
Distributie en besturing
elektriciteitsnetwerken
van energie: integratie van
en netwerken voor vloeibare
nieuwe informatie- en
en gasvormige stoffen communicatietechnologieën
transformator substations
- Intelligent netwerk

EFFICIENTE ENERGIE, FACILITY MANAGEMENT, INTELLIGENTE NETWERKEN
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SPIE : een betrouwbare partner,
altijd dicht in de buurt
EXPERTISE.

Als onafhankelijke Europese marktleider in
multitechnische diensten op het gebied van energie en communicatie, begeleidt
SPIE haar klanten bij het ontwerp, de uitvoering, het beheer en het onderhoud van
energiebesparende en milieuvriendelijke installaties. De gezamenlijke ambitie van
SPIE is het ontwikkelen van een betere dagelijkse leefomgeving door het aanbieden
van innoverende en duurzame oplossingen.

AANPASSINGSVERMOGEN.
In een constant veranderende omgeving, die vernieuwing, mordernisering en
onderhoud van infrastructuren en faciliteiten vereist, biedt SPIE een totaalpakket
van technische diensten, die passen bij de behoeften van haar klanten. Door de
regionale dekking is de uitvoering van de meest complexe projecten bij SPIE in
goede handen.

BETROKKENHEID.
. Garantie van het leveren van hoogwaardige kwaliteit die voldoet aan deverwachtingen
van onze klanten.
. Continue verbetering van onze prestaties voor een betere dienstverlening.
. Milieubehoud door vermindering van verbruik van natuurlijke bronnen, tegengaan
van vervuiling en optimalisering van afvalrecycling.
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SPIE :
oplossingen
voor uw projecten

ONTWERP
. Grondige controle
. Advies van experts met betrekking
tot doelstellingen, het ontwerp van
netwerken, het kostenbeheer en het
naleven van wettelijke verplichtingen
. Ondersteuning bij het vastleggen
van de gewenste toepassingen
. Voorstel op maat

SMART CITY

. Evaluatie van de gekozen technische
oplossingen, optimalisatie van
de strategieën en resultaatgarantie
. Begeleiding van de ﬁnancieringsplannen

SPIE biedt innovatieve en duurzame oplossingen
die bijdragen aan de controle over investeringen
en de optimalisering van de kosten van de klant.

REALISATIE
UITVOERING / ONDERHOUD / UITBESTEDING
. Snelle service door lokale aanwezigheid
. Veiligheid: continue controles en inspecties en een
eigen onderhoudsdienst die voldoet aan de wettelijke
regelgeving
. Conﬁguratie, uitvoering, toezicht en faciliteitenbeheer
. Energiebeheer en optimalisering van verbruik
met resultaatgarantie
. Opstellen van technische rapporten
en tevredenheidsonderzoeken bij gebruikers

. Modernisering van de bestaande faciliteiten
. Duurzaam inkoopbeleid
. Nieuwbouw, renovatie en herinrichting
van bewoonde gebieden
. Integratie en ontplooiing
van interoperabele oplossingen op afstand
. Begeleiding van het offertetraject voor
alle vakgebieden
. Databeveiliging
. Ondersteunen van verandermanagement

. Technisch beheer
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UPGRADING
FACILITEITEN NAAR
INTEGRALE GEBOUWEN

CREËREN VAN
CONNECTIVITEIT TUSSEN
LEEFOMGEVINGEN

BEGELEIDING
VAN DE ENERGIE
TRANSITIE

www.spie-nl.com

SPIE Nederland B.V.
Huifakkerstraat 15
4815 PN Breda
Tel. 076 5445444
info.beheer@spie.com
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