
HaaS
Hydra-as-a-Service

Een digitale atlas voor uw berekeningsresultaten 
van waterkeringen.  

Een instrument dat gebruikt kan worden 
binnen de trajectaanpak na de WBI-beoordeling, 
voor onderzoek, gevoeligheidsanalyses, 

kwaliteitsborging en als communicatie-

instrument. 
Door een integrale kijk op de staat van uw dijk 
krijgt u inzicht in gevoeligheden, scope, effecten 
van ontwerp, etc. Maatwerkoplossingen zijn 
mogelijk voor uw eigen resultaten.
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Waarom HaaS?
•  In een oogopslag (ruimtelijk) de opgave voor 

uw keringen;
•  Interactief en eenvoudig door resultaten 

heen navigeren;
•  Snel locatiespecifi eke resultaten en 

dwarsprofi elen bekijken;
•  Makkelijk verschillende berekeningen met 

elkaar vergelijken.

Voordelen
•  Al uw projectresultaten staan overzichtelijk bij 

elkaar en zijn voor het hele projectteam online 
toegankelijk;

•  Alle gebruikers beschikken over dezelfde informatie; 
•  U kunt zelf analyses uitvoeren op bijvoorbeeld 

ontwerp, klimaateffecten, gevoeligheden, etc.
•  Inzicht in de werking van het watersysteem.

Werkwijze
HKV kan uw HaaS-omgeving op een webserver van 
HKV installeren. U ontvangt een unieke link met 
inloggegevens om HaaS te gebruiken. Kijk voor een 
voorbeeld op: 
https://hydra-as-a-service.hkvservices.nl/haasnl/ 

Op verzoek beveiligen wij uw HaaS-omgeving 
met een autorisatie. Wij kunnen uw HaaS 
desgewenst ook op een server van uw 
eigen organisatie installeren.

Technische specifi caties
•  Er is geen specialistische software nodig om de 

website te gebruiken.
•  HaaS werkt met Internet Explorer, Microsoft Edge, 

Firefox en Chrome.
•  HaaS is te gebruiken op pc, tablet en smartphone.

Kosten
Als HKV analyses voor u uitvoert, leveren wij de 
resultaten standaard (ook) op in HaaS. U kunt daar tot 
drie maanden na beëindiging van het project kosteloos 
gebruik van maken. Daarna bedragen de servicekosten 
€ 1.000 per jaar. Het installeren van HaaS op een 
server van uw eigen organisatie is ook mogelijk.

Als u andere projectresultaten via HaaS wilt ontsluiten, 
kunnen wij dat in overleg met u voorbereiden. De 
kosten daarvan hangen af van de omvang en kwaliteit 
van de gegevens. Maatwerkoplossingen 
zijn mogelijk. 


