
HSE-Suite

Waar mogelijk zijn onderdelen van het proces flexibel 
aanpasbaar, zodat aangesloten kan worden op het proces 
binnen uw organisatie. De bijbehorende activiteiten worden 
efficiënt geïntegreerd in de reguliere werkorderstroom van de 
module Werkorderbeheer of Projectenbeheer. Door gebruik 
te maken van Self Service kunnen aanvragers op de hoogte 
blijven van de status van een modificatie en zien 
beoordelaars welke modificaties beoordeeld dienen te 
worden. Het proces is middels managementinformatie 
overzichtelijk te monitoren. Dit in de vorm van statuslijsten 
en key performance indicatoren.

Lockout Tagout
Met Lockout Tagout (LOTO) kan het onverwacht 
inbedrijfstellen van installaties of apparatuur tijdens 
onderhouds- of herstelwerkzaamheden worden voorkomen. 
Het veiligstellen van installaties door het volgen van een 
LOTO-procedure is daarmee een essentieel onderdeel in het 
creëren van een veilige werkomgeving. Wanneer er Lockout
Tagout van toepassing is, kan dit (bij de werkvoorbereiding) 
op de job of werkvergunning worden aangegeven. Ook bij 
periodieke werkzaamheden kan bij een periodieke 
onderhoudsjob al vooraf worden aangegeven dat LOTO van 
toepassing is, zodat de LOTO-voorbereiding niet kan worden 
vergeten. Indien LOTO van toepassing is, kan worden 
aangegeven welke sloten en labels dienen te worden 
geplaatst om een object veilig te stellen voordat de 
werkzaamheden aanvangen.

Hoe zorgt u voor een veilige werkomgeving voor 
personeel en eventuele externen? Hoe vermijdt u 
risico’s met betrekking tot de veiligheid, de kwaliteit, 
het milieu en de gezondheid? Op welke wijze laat u 
zien dat u aan belangrijke regelgeving (bijvoorbeeld 
BRZO) voldoet? Met de Ultimo HSE-Suite, een zestal 
modules die in samenwerking met Ultimo 
klantenpanels zijn gerealiseerd, bent u in staat deze 
zaken op structurele wijze, geïntegreerd in Ultimo te 
borgen en uw asset management naar een hoger 
niveau te tillen. 

Naast zaken die u al gewend was met Ultimo te coördineren, 
zoals het objectenbeheer, werkorderbeheer, het preventief 
onderhoud, lange termijn asset planning en FMECA-
integratie, is het met de HSE-suite nu ook mogelijk om te 
profiteren van de integratie van asset management met 
HSE-functionaliteiten. De HSE-suite bestaat uit een zestal 
modules:

HSE-incidentenbeheer
De module HSE-incidentenbeheer ondersteunt het proces 
van melding, behandeling en evaluatie van HSE-incidenten 
op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en milieu. 
Na het vastleggen van het incident (met de direct genomen, 
tijdelijke maatregelen), kan het incident in behandeling 
worden genomen. Van het incident kunnen de volgende 
zaken worden geregistreerd: een bijbehorende risicoanalyse, 
de oorzaken en een gevolgenonderzoek. Verder kunnen er 
concrete maatregelen worden vastgesteld en opgevolgd. In 
de evaluatiefase kan het incident worden beoordeeld, 
worden geaccordeerd en kan er na de genomen 
maatregelen, een nieuwe risicoanalyse worden 
geregistreerd. De (standaard) managementrapportages 
zorgen ervoor dat u trends met betrekking tot uw HSE-
incidenten kunt ontdekken en analyseren, met als doel te 
leren van incidenten en het aantal (en de impact van) 
incidenten te verminderen. Door gebruik te maken van de 
module integreert u het beheer van HSE-incidenten in uw 
asset management systeem en beperkt u het aantal 
separate applicaties binnen uw organisatie. Dit komt uw 
beheerskosten aanzienlijk ten goede. 

Management of Change
Met de module Management of Change wordt in uw asset 
management systeem ondersteuning geboden aan het 
proces van Management of Change binnen uw organisatie.
In de module is het mogelijk om modificaties aan te vragen 
en op gestructureerde wijze op te volgen. Dit is een 
belangrijke voorwaarde voor het voldoen aan onder andere 
de BRZO-wetgeving (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). 
Doordat het proces volledig digitaal in Ultimo plaatsvindt, 
verloopt het efficiënter en overzichtelijker dan in de situatie 
waarin het proces op papier wordt afgehandeld.

Maintenance
Management



Indienststelling
Beheer uw indienststellingsdossiers op eenduidige wijze, 
borg het controleproces en toon op elk moment aan dat u 
aan de verplichtingen voldoet. Resultaat is een efficiënte 
werkwijze om arbeidsmiddelen op een veilige wijze in dienst 
te stellen. Voor meer gedetailleerde informatie over deze 
module is afzonderlijke documentatie beschikbaar

Uw voordelen
De HSE-suite zorgt ervoor dat er een vergaande integratie 
kan plaatsvinden tussen HSE-gerelateerde werkzaamheden 
en asset management, waardoor u:
 HSE-incidenten en overige storingen in één geïntegreerde 

applicatie inzichtelijk krijgt
 Modificaties gestructureerd in behandeling kunt nemen, 

doordat deze in uw huidige werkorderstroom of 
projectenbeheer worden geïntegreerd

 Storingen, technische werkzaamheden en opmerkingen 
van operators in één overzicht kunt vastleggen, 
gekoppeld aan de bestaande assetstructuur

 Gebruik kunt maken van blauwdrukken, waardoor de 
bekrachtiging van werkvergunningen snel en digitaal kan 
plaatsvinden door middel van Self Service

 Eenvoudiger aan kunt tonen dat uw organisatie aan 
belangrijke wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld BRZO) 
voldoet 

Meer informatie
De HSE-Suite kunt u in z’n geheel, of als losse modules in 
gebruik nemen. Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden voor uw organisatie, neem dan gerust 
contact met ons op.

Indien gewenst kunnen de te plaatsen labels worden geprint 
vanuit Ultimo. Hierbij kunt u gebruik maken van (speciale) 
labelprinters. Bij de inrichting van de module kunnen de 
labels passend worden gemaakt voor de labelprinter die u 
hiervoor gebruikt. Voor een zo accuraat mogelijke registratie 
ligt afhandeling via een mobiele device het meest voor de 
hand. Het is daarom ook mogelijk om het plaatsen en 
verwijderen van sloten en labels via Ultimo Go af te 
handelen. Hiermee borgt u de tijdige en daadwerkelijke 
uitvoering van preventieve en periodieke 
(onderhouds)werkzaamheden ná plaatsing van alle 
benodigde sloten en labels. Met behulp van de module 
Lockout Tagout integreert u de LOTO-procedure binnen één 
applicatie met uw onderhouds- en werkvergunningenproces.

Wachtoverdracht
Met de module Wachtoverdracht creëert u een digitaal 
logboek, waarin de communicatie tussen operators van 
assets en andere belanghebbenden wordt uitgewisseld. Per 
werkdienst kunnen opmerkingen worden ingevoerd, die van 
belang zijn voor (de) volgende dienst(en). De meerwaarde 
om deze meldingen in Ultimo onder te brengen ligt in het 
geïntegreerde inzicht dat wordt gecreëerd: storingen, 
technische werkzaamheden en opmerkingen van operators 
die anders niet in Ultimo terecht waren gekomen. Allen 
gekoppeld aan de bestaande assetstructuur.

Werkvergunningen
De module Werkvergunningen ondersteunt het proces van 
het beheren en uitgeven van werkvergunningen, wat voor 
veel organisaties een belangrijk onderdeel is bij het 
bevorderen van een veilige werkomgeving. Door de inzet van 
de module behaalt u extra voordeel bij de integratie van 
werkorders en werkvergunningen, waardoor het 
werkvergunningenproces gestroomlijnd en efficiënt verloopt. 
De module is gestoeld op een best practice vanuit veel 
relevante organisaties. Doordat de module wordt 
geïntegreerd met de bestaande functionaliteit voor 
werkorders, er gebruik kan worden gemaakt van handige 
blauwdrukken en de bekrachtiging snel, digitaal kan 
plaatsvinden door middel van Self Service, kunt u nog 
efficiënter te werk gaan. 

Werkvergunningen – Taakrisicoanalyse
Met de add-on taakrisicoanalyse (TRA) voert u gemakkelijk 
en snel in Ultimo een TRA uit op een werkvergunning met 
een hoog risico. De Taakrisicoanalyse is een hulpmiddel om 
risico’s van werkzaamheden vooraf te inventariseren, met 
als doel gevaarlijke situaties te voorkomen. Een TRA kan 
eenmalig worden aangemaakt, maar bij bepaalde vaak 
voorkomende hoog risicowerkzaamheden kan hij ook 
repeterend worden gebruikt.


