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Smart buildings & workplaces:  de toekomst is vandaag begonnen
“De vraag naar ‘Smart Buildings’ is de laatste zes maanden niet uit de lucht bij onze 
klanten” bemerkt Steven Lambert, COO MCS. Smart buildings & workplaces zijn 
ontegensprekelijk de nieuwe trend en bieden ongeziene mogelijkheden die het FMIS 
overstijgen, alleen al doordat ze zeer toegankelijk zijn. Op voorwaarde dat er een goede 
voorbereiding aan voorafgaat.

FM & ICT /  FMIS DEVELOPMENT TRENDS

S ensoren zijn als technologieproduct 
goedkoop geworden en ver gevorderd. 
Ze werken jarenlang autonoom, door-

dat ze zeer weinig energie verbruiken. Sommige 
maken gebruik van fotovoltaïsche cellen om 
hun batterijen op te laden. Ze werken ook 

draadloos, zodat de installatiekost vrijwel 
verwaarloosbaar is. Voor het draadloze 

datatransport van de sensoren naar 
de centrale verwerking wordt geen 
beroep gedaan op het Wi-Fi-
netwerk binnen het gebouw, noch 

op Intranet, waardoor er geen 

beveiligingsrisico’s bestaan voor de eigen ICT-
diensten van de organisatie. De sensoren 
maken gebruik van het ‘LoRa’-netwerk (Long 
Range, Low power’, radiotechnologie op lange 
afstand), een mobiel netwerk vergelijkbaar met 
4G/LTE voor smartphones, waarover zowat alle 
grote telecomoperatoren binnen Europa (o.a. 
Vodafone, Orange, Proximus...) akkoorden 
hebben afgesloten. Het nieuwe netwerk, dat 
een aanvulling vormt op het bestaande mobiele 
netwerk voor telefonie (en meer…), focust       
op smalle bandconnectiviteit en connectivi-
teitsgarantie, tegen een laag energieverbruik  
en lagere kosten.

Big data, big potential!
“De mogelijkheden die dankzij sensoren en big 
data beschikbaar worden, zijn quasi eindeloos” 
klinkt het enthousiast bij Steven Lambert. “Zo is 
het mogelijk om alle vanuit de sensoren 
ontvangen data te visualiseren op een CAD-
plan (overlay), waardoor men in één oogop- 
slag een precies overzicht krijgt van welke 
werkplekken bezet zijn, wie met wie samen-
werkt, welke vergaderzalen gereserveerd zijn   
en alsnog niet gebruikt, wat het energieverbruik 
is per printer, waar de luchtkwaliteit onvoldoende 
is… kortom alle gewenste informatie is meteen 
en duidelijk afleesbaar ter beschikking en dat in 
real time!”.
Juist omdat de mogelijkheden zo overweldigend 
en vernieuwend zijn, is het onontbeerlijk om 
voorafgaand aan een duik in deze wondere 
nieuwe wereld goed uit te zoeken welke 
doelstellingen men vanuit de organisatie precies 
beoogt. 

Steven Lambert, COO bij MCS 
“Met het integreren van technologieën 

voor Smart buildings & workplaces, 
laten tal van facilitaire diensten zich 
optimaliseren vanuit de informatie 

die sensoren doorsturen“
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“Het selecteren van de gepaste scenario’s is 
daartoe de beste voorbereiding” wijst Steven 
Lambert de weg. “Vanuit het beoogde doel 
moeten er scenario’s geselecteerd worden, 
waaruit de benodigde data input kan worden 
afgeleid, om in functie daarvan de juiste keuze 
van sensoren en hun plaatsing te maken”.

Enkele illustratieve voorbeelden zijn: 
• Het kiezen van een vrije werkplek in functie  
 van real time beschikbaarheid;
• Het automatisch suggereren van een niet  
 bezette werkplek op basis van de   
 samenwerkingsverbanden tussen collega’s  
 en de persoonlijke voorkeuren van de  
 werknemer; 
• Het uitsturen van een aanbeveling om thuis  
 te werken op dagen waar er al te veel  
 mensen onderweg zijn naar kantoor.

Met de ‘Sensor-to-value’ workshop begeleidt 
MCS de klant bij zijn eerste stappen naar 
‘Smart Buildings & Workplaces’.

Ruimte beter benutten
Data processing is het geautomatiseerd 
analyseren en visualiseren van de uit de 
sensoren verzamelde data. Voor facility 
management gaat het meestal om het opti-
maliseren van het gebruik van de gebouwen. 
“Veelvuldig onbezet blijvende werkplekken 
springen er door visualisatie meteen uit” 
illustreert Steven Lambert. “Dit kan wijzen op 
een probleem met die werkplek, zoals bv. een 
defecte kantoorstoel, maar wanneer de lage 

bezettingsgraad aanhoudt, kan dit ook een 
signaal zijn om met minder m² rond te komen”. 
Vanuit facility management is het ook denk-
baar om incentives toe te kennen aan de werk-
nemers om het gebruik van het gebouw te 
optimaliseren. 
“Tal van facilitaire diensten laten zich opti-
maliseren vanuit de informatie die sensoren 
doorsturen” argumenteert Steven Lambert.  
“Zo laat de schoonmaak van de sanitaire 
ruimten zich afstemmen in verhouding tot      
het gebruik (sensoren detecteren frequentie 
van het gebruik), wat eventueel kan leiden      
tot een besparing van één FTE in het schoon-
maakteam”. 

De oplossingen die vanuit ‘Smart Buildings’ 

beschikbaar worden, moeten concreet in de 

praktijk omgezet worden. Zo bv. de sensoren 

voor parkeerplaatsen, die de status opmeten 

(bezet of beschikbaar) en het mogelijk maken 

om medewerkers via een mobiele app naar 

de beschikbare plaatsen te loodsen, om ze 

aansluitend de weg te wijzen naar een vrije 

werkplek, wat vooral bij grote gebouwen en 

veel werknemers erg nuttig is.
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Het ‘LoRa’-netwerk is een nieuwe mobiel netwerk vergelijkbaar met 

4G/LTE voor smartphones maar werkt met radiotechnologie op 

lange afstand. Dit netwerk vormt een aanvulling op het bestaande 

mobiele netwerk voor telefonie (en meer…) meer gericht op M2M 

communicatie (Machine-to-machine Communicatie). Het focust op 

smalle bandconnectiviteit en connectiviteitsgarantie, met een laag 

energieverbruik en lagere kosten. Lees ook het artikel over ‘Het 

internet der dingen’ gepubliceerd op pagina’s 20-21 van deze gids. 
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Modulair en meerlagig FMIS-concept

Naast de hoogst actuele toekomstgerichte 
oriëntatie op ‘Smart Buildings’, is de ‘myMCS’ 
FMIS-software het resultaat van jarenlang 
onafgebroken ontwikkeling en integratie van  
de feedback uit de praktijk bij een breed 
gevarieerde internationale klantenkring. Steven 
Lambert: “Ons FMIS-platform is modulair 
opgebouwd, zodanig dat de verschillende 
deeloplossingen complementair of losstaand 
bruikbaar zijn. De voor de hand liggende 
basislaag bestaat uit facility management – 
centraal geplaatst - en daarrond Real Estate en 
Workplace”.

De meerlagige modulaire structuur laat 
gebruikers toe te bepalen hoe ver ze willen 
gaan in het gebruik van ‘myMCS’. Men start 
vaak met de fundamenten die hierboven zijn 

Managementtendensen die een FMIS systeem nog nuttiger maken

Data in huis beheren en bewaren
Na een periode waarin facility management niet alleen de diensten maar ook het databeheer 

uitbesteedde, en daarbij ook de kennis uit huis gaf, wil men vandaag vaker de diensten uitbesteden 

maar zelf de controle bewaren over alle data (installaties, historiek, performantie). Dat is een belang-

rijke veiligheid wanneer van service provider(s) gewisseld wordt en het risico bestaat dat men alle data 

opnieuw moet opbouwen. Met de implementatie van de FM-oplossing heeft men alle belangrijke data 

bij de hand en verlopen wissels bij de dienstverleners niet alleen vlotter, maar kan er ook gefundeerd 

beslist worden om een nieuwe partner te zoeken. 

Evoluties van Worpklace Space Management beheren
Het concept voor de indeling van de werkplekken is niet langer statisch voor een periode van 10 jaar, 

maar evolueert voortdurend als gevolg van het projectmatig werken. Teams groeien aan en verkleinen 

weer tijdens de duur van een project. Dat resulteert ook in de vraag naar flexibel aanpassen van de 

services in verhouding tot de bezetting als gevolg van projecten. De ‘Workplace’-oplossing laat 

verder toe de beschikbare oppervlakte intenser te gebruiken (lees efficiënter) en eventueel de 

gehuurde oppervlakte te verkleinen. 

De ‘Real Estate’-oplossing zorgt ervoor dat de vastgoedportefeuille beter afgestemd wordt op de 

bedrijfsbehoeften en toont veel voordelen bij het versmelten of splitsen van bedrijven. De software 

biedt immers een zakelijke evaluatie van de beschikbare oppervlakte, het aantal werkplekken op 

elke locatie, alle kosten, enz., wat toelaat gefundeerde beslissingen te nemen over verhuizingen, 

aanpassingswerken of andere opties.
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vermeld. De geïntegreerde suite van MCS laat 
toe om daarna vrij gemakkelijk uit te breiden 
naar gerelateerde domeinen zoals Energy, 
Maintenance (=conditiemetingen, correctief en 
preventief onderhoud, werkaansturing met de 
planning, het genereren en verwerken van 
werkbonnen voor interventies) en reservaties 
van vergaderruimtes en werkplekken.

Inzicht leidt tot impact
Onderliggend vinden we ‘Business Intelligence 
& Analytics’ om de performantie over al deze 
domeinen heel kort op te volgen. “Werkplek, 
facility management en real estate conver-
geren logischerwijze en dat geldt bijgevolg    
ook voor de door myMCS gegenereerde 
management rapportering, gericht op het 
nemen van optimale beleidsbeslissingen” vat 
Steven Lambert samen.

Eduard CODDÉ ✍ 


