
Case Warmtenet Hengelo

Vraagstelling

Warmtenet Hengelo was op zoek naar een 

applicatie voor het op afstand automatisch 

uitlezen van de meetdata uit de warmtemeters 

van Kampstrup. Deze verbruiksgegevens moesten 

vervolgens automatisch geëxporteerd kunnen 

worden naar een systeem waar het verbruik van 

de afnemer wordt omgezet naar een factuur.

Aangenaam duurzaam

Functionele oplossing 

De samenwerkende partijen I-Real en ChainWise 

bedrijfssoftware adviseerden om voor dit project 

drie locaties in te richten. Deze locaties werden 

in een separate omgeving binnen RealM2M 

(I-Real) ingericht en beschikbaar gemaakt voor 

zowel de EMS bedrijfssoftware van ChainWise als 

opdrachtgever Warmtenet Hengelo.

De communicatie tussen de locaties en de 

RealM2M hoofdpost gaat via het KMP protocol. 

Dit protocol wordt door I-Real ontwikkeld binnen 

de RealM2M software. Vervolgens worden, 

op afgesproken tijdstippen, de gegevens 

vanuit RealM2M via XML geëxporteerd naar 

ChainWise, waar de uiteindelijke facturatie wordt 

doorgevoerd.

Ineke Nijhuis, programma manager Warmtenet Hengelo

‘Met de inzet van deze oplossing ondersteunt Warmtenet Hengelo het klant- en contractbeheer. 

Wij ondersteunen hiermee ook onze projectadministratie en factureren vanuit ChainWise aan zowel 

onze zakelijke als particuliere klanten. Door de unieke RealM2M EMS koppeling met onze Kampstrup 

warmtemeters zijn wij in staat eenvoudig de standen uit te lezen en te verwerken. Van elke meter 

kennen wij de actuele situatie. Via diverse portalen zijn wij én onze klanten op ieder gewenst moment in 

staat de actuele informatie te raadplegen.’
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I-Real / ChainWise oplossing

ChainWise bedrijfssoftware  
biedt optimaal inzicht en overzicht 
Ontworpen en ontwikkeld om administraties te onder-
steunen. Door het maxi maliseren van de automatisering 
en minimaliseren van handmatige handelingen.  
Met de krachtige, slimme en modulair ontwikkelde 
software van ChainWise heeft u uw bedrijfs processen 
en projecten van A tot Z onder controle.

I-Real overbrugt afstanden… en meer
I-Real is gespecialiseerd in de ontwikkeling en realisatie 
van webgebaseerde software en besturings programma’s 
voor diverse toepassingen bij (semi-)overheden en 
private marktpartijen. I-Real realiseert inno va tieve 
en duurzame applicaties, gebaseerd op de laatste 
technische ontwikkelingen. Altijd met inacht neming 
van functionele toegevoegde waarde en een verbeterde 
gebruikerservaring.
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