
  

Beheren, beheersen en  
besturen met behulp van Ultimo 
 HAL ALLERGY 
De HAL Allergy Group is een modern bedrijf met 
hoogstaande faciliteiten voor farmaceutische productie en 
research in het Bio Science Park in Leiden. HAL Allergy 
bestaat al sinds 1959 en is een van de Europese 
topbedrijven op het gebied van het ontwikkelen, 
produceren en verkopen van allergiebehandelingen. De 
behandelingen zijn voornamelijk gericht op 
veelvoorkomende allergieën zoals hooikoorts, 
huisstofmijtallergie en overgevoeligheid voor bijen- en 
wespensteken. 
HAL Allergy is in 2008 begonnen met het gebruik van het 
laagdrempelige Ultimo Lite instapmodel. In de jaren die 
volgden is HAL Allergy als organisatie sterk gegroeid 
waardoor ook de behoefte ontstond aan een uitgebreidere 
onderhoudsregistratie. In 2014 is er daarom gekozen om 
Ultimo Lite te upgraden naar de uitgebreidere Ultimo 
Maintenance Management versie, waarbij er tevens een 
overstap is gemaakt van een verouderde client-server 
applicatie naar de nieuwste volledig webbased Ultimo 
software (Ultimo v10). De upgrade naar de webbased 
Ultimo versie is voor HAL Allergy een bewuste keuze 
geweest om een aantal processen opnieuw in te richten en 
te structureren. 
 
KALIBRATIE EN VALIDATIE 
In Ultimo houdt HAL Allergy naast het volledige Asset & 
Maintenance Management onder andere de historie van 
meetmiddelen en kalibraties bij. Voor de uitvoering van de 
kalibraties aan equipment wordt er in Ultimo gewerkt 
volgens een specifiek flowschema. Het hele 
werkorderproces van de ene naar de andere 
werkorderstatus toe is vastgelegd in dit flowschema. Dit 
houdt in dat het zichtbaar is welke functionaris wel of niet 
aan een bepaalde werkorder mag en kan werken, aan de 
hand van de record- en volgstatus van een job, gebaseerd 
op iemands certificering. De Quality afdeling kan 
elektronisch goedkeuring geven op de uitvoering van 
gedane werkzaamheden (“validatie”). Hierdoor kan het 
gehele proces paperless worden uitgevoerd. 
 
 

“Kwaliteit moet ingebouwd zijn in je 
processen en manier van werken” 

 
Een ander belangrijk aspect om buiten de 
bevoegdheid om aan een bepaalde werkorder in een 
bepaalde status te mogen en kunnen werken, is de 
vastlegging daarvan in een “audit trail”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een audit trail maak je inzichtelijk wie er aan een 
bepaalde taak heeft gewerkt en op welk moment in 
het proces en vervolgens ook welke statuswijziging 
de medewerker heeft doorgevoerd binnen een 
werkopdracht. In Ultimo is dit standaard inzichtelijk 
op elk werkorderscherm op het tabblad “voortgang”. 
Op dit scherm van de betreffende job wordt tevens 
het volledige voortgangsverloop getoond., wie de 
status gewijzigd heeft en hoe lang er per status is 
gewerkt aan de job. De voortgangsstatus wijziging in 
Ultimo is voor HAL Allergy dan ook ‘de E-signature’. 
 
INZICHT, OVERZICHT EN RAPPORTEERBAARHEID 
In Ultimo kunnen medewerkers per ruimte (cel) zien 
waarvoor zij verantwoordelijk zijn, snel een overzicht 
inzien welke equipment er staat of zou moeten staan, 
en de status van dat equipment inclusief of er nog 
openstaande jobs op staan.  De ‘ruimte eigenaar’ is 
zich er dus van bewust, wat er in zijn ruimte allemaal 
open staat aan werkzaamheden en of deze al dan 
niet uitgevoerd zijn.  
 
“We hebben een specifiek Ultimo scherm 

voor periodieke onderhoudsmodellen, 
inclusief de jobs en status zodat niet 

gegenereerde geplande onderhoudstaken 
niet kunnen worden vergeten” 
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Mede dankzij deze specifieke Ultimo schermen kan 
HAL Allergy tijdens inspecties en audits, snel de 
gevraagde overzichten tonen. Rapporteren is voor 
HAL Allergy en haar klanten (zowel intern als extern) 
dan ook erg belangrijk. “Zo hebben wij een specifiek 
grafisch Ultimo rapport laten maken met een 
staafdiagram voor uitgevoerde validaties en kalibratie 
werkzaamheden per periode. Wij hebben hierbij 
jobsoorten en subjobsoorten per hoofdcategorie 
gedefinieerd,” aldus Richard Eijkelboom. 
HAL Allergy gebruikt de in Ultimo aanwezige 
standaard rapportages zowel voor het management, 
als voor interne klanten om zo volledig transparant te 
kunnen zijn. “Maar ook externe klanten krijgen de 
gewenste informatie, rapporten en grafieken 
inzichtelijk, indien men dit wenst. Interne klanten 
kunnen zelf in Ultimo kijken en alle selecteerbare 
velden kunnen dan ook eenvoudig naar MS Excel 
worden geëxporteerd”, aldus Richard Eijkelboom. 
 

“Op basis van de criticaliteit van equipment 
en daarmee de impact van eventuele issues 
op onze processen, is de kwaliteit voor ons 

beheersbaar en controleerbaar” 
 

Voor wat betreft de meldingen vanaf de werkvloer 
maakt HAL Allergy tevens gebruik van een Email 
integratie in Ultimo. Interne klanten kunnen zo  
E-mails sturen naar een vooraf gedefinieerde E-mail 
account in Ultimo. Indien men een E-mail stuurt naar 
het betreffende E-mail adres, worden deze E-mails, 
inclusief toegestane bijlagen, automatisch in Ultimo 
ingelezen. Deze kunnen door de behandelaar al dan 
niet doorgezet worden naar een werkorder. 
 
WET EN REGELGEVING 
HAL Allergy dient als farmaceutisch productiebedrijf 
te voldoen aan vele wet- en regelgevingen zoals 
onder andere GMP. Vanuit de ISPE volume 5, (2001 – 
Baseline Commisioning & Qualification (bron www. 
ISPE.org)) is het verplicht om aan equipment een 
bepaalde criticaliteitsfactor toe te kennen. Zo heeft 
HAL Allergy de criticaliteit van equipment in Ultimo 
vastgelegd door middel van keuzemogelijkheden op 
het equipment scherm voor “Direct impact”, “No 
impact” en “Indirect Impact”, gerelateerd aan “ARBO”, 

“Milieu & Veiligheid” en “Kwaliteit”. Aan de hand van 
deze classificatie worden prioriteiten toegekend voor 
binnengekomen meldingen op de verschillende 
objecten. “Daarnaast hebben we op de jobschermen 
in Ultimo laten inrichten dat er bij de selectie van een 
equipment zichtbaar wordt of er een “Direct”, “No 
direct” of “Indirect Impact” is,” aldus Richard 
Eijkelboom. Ook heeft HAL Allergy klantspecifieke 
velden toegevoegd op de jobschermen in Ultimo door 
de Ultimo consultant. Zo is vanuit de werkorder-
selectielijsten inzichtelijk welke jobs en equipment 
binnen welke categorie valt. 
 
TOEKOMST ULTIMO EN HAL ALLERGY 
HAL Allergy maakt steeds uitgebreider gebruik van 
Ultimo Maintenance Management. Zo kunnen interne 
klanten (melders) in Ultimo nu al zelfstandig 
storingen melden, volgen en het eerstvolgende 
periodieke onderhoudsmoment inzien. Wat volgens 
Richard ontbreekt is een automatische 
bevestigingsemail vanuit Ultimo (“Uw storing is 
geregistreerd onder referentienummer..”). Daarnaast is 
er behoefte aan een koppeling met het LIMS 
(Laboratory Information Management System) van 
HAL Allergy, waardoor er middels het gebruik van 
bijvoorbeeld RFID tags of barcodes beter inzicht 
verkregen moet worden in de aanwezigheid, 
ruimtebepaling en status van equipment 
(instrumenten/gereedschap). 
De monitoring apparatuur t.b.v. de cleanrooms van 
HAL Allergy worden periodiek geïnspecteerd en 
gekalibreerd door o.a. externe specialisten van 
Lighthouse Worldwide Solutions Benelux uit Boven-
Leeuwen. Lighthouse levert en implementeert 
cleanroom technologie en biedt haar klanten 
servicecontracten voor het onderhoud en beheer van 
haar producten. Ook bij Lighthouse maakt men 
gebruik van Ultimo voor de onderhoudsregistratie. 
HAL Allergy wil in de toekomst mogelijk een 
koppeling realiseren met de Ultimo omgeving van 
Lighthouse, waardoor inspectieresultaten direct 
inzichtelijk worden voor HAL Allergy en ook 
beschikbaar zijn tijdens audits . 
 
 
 
 
 
 
 


