
API Inspecties

Applus + heeft verschillende inspectiestrategieën ontwikkeld in overeenstemming met 
de aanbevolen werkwijzen die zijn uiteengezet in API's richtlijnen voor drukvaten, 
leidingen en bovengrondse opslagtanks. Door middel van systematisch ontwikkelde 
benaderingen voor de inspectie van activa van klanten, kan Applus + helpen om risico's 
te beperken en de systeemlevensduur te verlengen, een veilige werkomgeving helpen 
creëren en integriteit inzicht verschaffen in de uitgevoerde operaties.

De Applus+ oplossing

Applus + heeft een systematische aanpak ontwikkeld voor het leveren van de informatie 
die klanten nodig hebben in een geconditioneerd formaat: het identificeren van 
resultaten, mogelijke oorzaken voor problemen en ondersteunende gegevens om 
cliënten te helpen bij het nemen van beslissingen.
 
Applus +, dat zijn eigen IDMS-systeem (Information Data Management Software) heeft 
ontwikkeld, kan klanten bijstaan in hun algehele beheer van meerdere bedrijfsmiddelen 
binnen één systeem en biedt een veilige portal voor historische en huidige 
systeemanalyses.
 
Door de juiste inzet van een effectief API-programma krijgen klanten de informatie die 
zij nodig hebben met betrekking tot de stabiliteit van de activa en de verwachte 
levensduur, waardoor wordt gewaarborgd dat federale, staats- en andere 
bevoegdheidsmandaten zijn bereikt en / of overtroffen. Onze geografische nabijheid tot 
de meeste industriële sectoren betekent dat we veel klanten op korte termijn toegang 
kunnen bieden tot opgeleid, competent, toonaangevend personeel.
 

Contact: info.netherlands@applusrtd.com



Hoewel de werkwijzen en methodologieën uiteengezet door API richtlijnen bieden voor 
systeemcontroles, gebruikt Applus + zowel interne als toonaangevende technologieën 
om de kwaliteit van al het uitgevoerde werk te waarborgen en een consistent, 
toonaangevend product te leveren
 
 
 

Doelgroep

De primaire industrieën die worden onderhouden met behulp van de toepasselijke API-
normen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Downstream
Midstream
Upstream
Offshore.

Methoden die zijn ontwikkeld met het oog op de integriteit van bedrijfsmiddelen kunnen 
worden gebruikt in meerdere perifere sectoren bij het bepalen van de geschiktheid voor 
voortdurende serviceactiviteiten.
 

Belangrijkste voordelen voor de klant

Door correct de API-richtlijnen te volgen, zullen cliënten ervoor zorgen dat ze voldoen 
aan alle federale, staats- en rechtelijke vereisten. Door effectieve gegevensvastlegging 
en -analyse kunnen klanten de interne werking van toegewezen activa beter begrijpen 
terwijl ze over de apparatuur specifieke basisgegevens beschikken om de geschiktheid 
voor voortdurende service te garanderen.
 
Door gebruik te maken van Applus + en zijn geïntegreerde systemen, realiseren 
eindklanten snellere doorlooptijden voor rapporten en een grondige inventarisatie van de 
bedrijfsmiddelen, wat leidt tot een algemene vermindering van uitvaltijd van 
bedrijfsmiddelen en verbeteringen in veiligheid en winstgevendheid.
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