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INTRODE UITVOERING VAN GOED  
ONDERHOUD AAN RUIM 800  
PROCESFUNCTIES EN RUIM  
6.000 INSTRUMENTEN. EN  
DAN OOK NOG VOLDOEN AAN  
BELANGRIJKE WET & REGELGEVING. 
DAT IS DE UITDAGING WAAR BASF  
NEDERLAND, ONDERDEEL VAN DE 
BASF GROUP (ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
CHEMIEBEDRIJVEN TER WERELD),  
DAGELIJKS VOOR STAAT.   

EEN UITDAGING DIE HET BEDRIJF AL SINDS 2002 
SAMEN MET HET SOFTWAREPAKKET ULTIMO 
MAINTENANCE MANAGEMENT SUCCESVOL 
AANGAAT. MAINTENANCE MANAGER RENÉ 
BARON VERTELT HOE HIJ ER IN SLAAGT 
HET FABRIEKSONDERHOUD CONTINU TE 
OPTIMALISEREN

OUR SOLUTIONS

Ultimo Maintenance Management

De eigen technische dienst van zes medewerkers  

verzorgt al het onderhoud binnen de fabriek en  

wordt daarbij ondersteund door Ultimo. Onderhouds- 

activiteiten, correctief of periodiek, het wordt allemaal 

in Ultimo gepland en beheerd. “Binnen twee jaar had 

de software zich terugverdiend.” aldus Baron.  

“Dit kwam met name door de aanzienlijke tijdwinst in 

werkvoorbereiding en efficiëntere uitvoering van  

onderhoudsactiviteiten.” 

Maar dat niet alleen. BASF moet ook voldoen aan 

steeds strengere normen en wet- en regelgeving,  

zoals de NEN 3140, CPR (Commissie Preventie  

Rampen), BZRO (Besluit Risico’s Zware Ongelukken),  

Atex 95 en 137 (m.b.t. explosieveiligheid), de wet  

milieubeheer en de ISO 14001-milieunorm. Hiervoor 

krijgt BASF regelmatig bezoek van inspecteurs die 

deze wet- en regelgeving handhaven. Dankzij de  

onderhoudsinformatie uit Ultimo is compliancy  

een stuk makkelijker om aan te tonen.

Multidisciplinair informatiemanagement

Niet alleen de Technische Dienst zet Ultimo dagelijks  

in. Ook alle productiemedewerkers gebruiken het  

systeem. Waar de technische dienst beschikt over 

schermen met uitgebreide en gedetailleerde infor-

matie. Zo melden productiemedewerkers storingen 

via een eenvoudig invoerscherm van Ultimo. Geen 

poespas door te veel informatie, maar wel snel bij-

zonderheden of storingen aan objecten doorgeven. 

Zo heeft de technische dienst van BASF Nederland 

nog meer oren en ogen op de werkvloer. Doordat  

onderhoudsobjecten in Ultimo staan, kijkt iedereen 

naar dezelfde informatie. Ook al verschillen de  

onderhouds- en productiedisciplines van elkaar.  

Multidisciplinair informatiemanagement dus. 

Ultimo en Documentmanagementsystemen 

Het delen van informatie gaat ook over het delen  

van alle technische documenten. Bij een organisatie 

als BASF zijn daarvan vele in omloop. Ook zijn die  

documenten aan verandering onderhevig, door  

bijvoorbeeld projecten of modificaties. Engineers  

passen de documenten aan, de Technische Dienst  

gebruikt ze voor de uitvoering van onderhouds- 

activiteiten. Het delen van documenten tussen  

engineers en de technische dienst heeft zijn  

vruchten afgeworpen. Het resultaat: betere  

afstemming tussen beide partijen. Baron: “Hoe is  

een object opgeleverd en welke modificaties zijn  

er gedaan? En welke technische tekeningen horen 

daarbij? Voor zowel engineers als de Technische 

Dienst belangrijk om te weten.” Dankzij de koppeling 

tussen Ultimo en een documentmanagement- 

systeem (DMS), is ook deze behoefte vervuld.

Behalve dat daarmee de interne communicatie is  

verbeterd, vereenvoudigt de software ook de  

samenwerking met externe partners van BASF.  

Alle benodigde onderhoudsinformatie is nu 

 eenvoudig terug te vinden in Ultimo en het DMS. 

Alle informatie uit één centrale bron. En vervolgens 

multidisciplinair gebruiken. Dat is het belangrijkste 

voordeel voor BASF. En dat zorgt voor verbeterd  

fabrieksonderhoud.

Jeroen ter Bruggen
Senior Account Manager
+31 (0) 341 42 37 37



LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

BELGIË 

Ultimo Software Solutions bvba
Mechelen Campus, gebouw A
Schaliënhoevedreef 20
2800 Mechelen
Tel: +32 15 44 41 44

DUITSLAND

Ultimo Software Solutions GmbH
Lohbergstraße 20A
46537 Dinslaken
Tel: +49 2064 82 84 754

Vestiging regio zuiden
Marcel-Breuer-Straße 15
80807 München
Tel: +49 2064 82 84 754

NEDERLAND

Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
Tel: +31 341 42 37 37

VERENIGD KONINKRIJK

Ultimo Software Solutions Ltd
49 Piccadilly
Manchester M1 2AP
Tel: +44 161 826 93 49

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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