Thermaflex
Thermaflex geeft preventief
onderhoudsbeleid vorm

INTRO

HET AANTAL STORINGEN
TERUGDRINGEN DOOR EEN GOEDE
ORGANISATIE VAN PREVENTIEF
ONDERHOUD. DAT WAS DE
DOELSTELLING VAN THERMAFLEX
ISOLATIE TOEN ZE IN 2010 ULTIMO
MAINTENANCE MANAGEMENT
LITE AANSCHAFTEN.
TEGENWOORDIG VOERT DE TECHNISCHE
DIENST EEN GESTRUCTUREERD
EN GEORGANISEERD PREVENTIEF
ONDERHOUDSBELEID. CORRECTIEF
ONDERHOUD KOMT NOG
NAUWELIJKS VOOR.

ULTIMO CASE STUDY
THERMAFLEX

OUR SOLUTIONS
Thermaflex Isolatie BV
Het familiebedrijf Thermaflex is ruim drie generaties
lang actief in de distributie van thermische energie.
Vroeger produceerde het bedrijf isolatiemateriaal
voor buizen en technische installaties. Nu ontwikkelt
Thermaflex duurzame oplossingen voor de distributie
van thermische energie. De visie hierachter is
‘Het minimaliseren van verspilling en maximaliseren
van het gebruik van hernieuwbare energie”.
Kennismaking
Het grootste gedeelte van de technische kennis
hield zich op in de hoofden van de technische medewerkers. Om te komen tot een goed gestructureerd
en georganiseerd preventief onderhoudsbeleid was
het noodzakelijk om alles beter te registreren. Een
van de eerste effecten na ingebruikname van Ultimo
was een hoop minder stress voorafgaand aan een
audit. ‘Het enige wat we aan konden tonen was dat
de technische medewerkers van Thermaflex vaak
’s nachts de boel aan de gang stonden te houden”.
Tijdens een cursus onderhoudsmanagement stuitte
het bedrijf op Ultimo. De docent gaf daarbij aan dat
Ultimo het enige systeem is dat geschikt is voor een
kleinere technische dienst. Na advies van de docent
is het aankoopproces gestart.

‘Het systeem is heel
toegankelijk voor iedereen.
Ook voor iemand die liever
met zijn handen bezig is
dan met computers”.
Focus op registratie
De aanschaf van Ultimo betekende een omslag in
de cultuur van de technische dienst. Er was geen
sprake van weerstand, maar sprake van een diepgewortelde gewoonte. Het is niet de bedoeling dat
Thermaflex het systeem inzet als controlemiddel.
‘Voor het doel wat we voor ogen hadden was het
ontzettend belangrijk om alle – maar dan ook echt
alle – gegevens correct en volledig te registreren.
Dat betekent ook gewerkte uren per werkorder.
En wanneer onderhoud op een asset een keer een
maand wordt overgeslagen. Die gegevens zijn
noodzakelijk om historie op te bouwen en rapportages te genereren.” Door de inzet van Ultimo
constateert Thermaflex nu dat het aantal storingen
is afgenomen. Er is minder stilstand. En er zijn
minder oproepen buiten werktijd.
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De wereld is met een noodgang in beweging en dus
draait de wereld ook met een noodgang om al uw
objecten en apparaten heen. Als u de maintenance,
facility of IT verantwoordelijke bent, wilt u niets liever
dan dat uw assets u continu vertellen of ze die wereld
nog wel kunnen bijbenen. Als uw verantwoordelijkheid
verder gaat dan maintenance, facility en IT, wilt u dat
trouwens ook. Want misschien vragen uw assets
om uw algemene of financiële aandacht. Ultimo
zorgt ervoor dat de cruciale signalen over uw assets
worden doorgegeven. Zodat u ze ziet en daadkrachtig
kunt handelen. Are you listening?
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