
Maintenance
Management Lite

Live-link your assets and facilities.
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ZIEN EN 
DOENAL UW ASSETS VERTELLEN HUN 
VERHAAL. GOED ONDERHOUD 
PLEGEN IS LUISTEREN NAAR DIE 
VERHALEN. CRUCIALE SIGNALEN 
ZIEN EN DE JUISTE ACTIES 
DAARAAN VERBINDEN.  

DE JUISTE, FEITELIJKE BESLISSINGEN NEMEN 
EN ONDERHOUD OPTIMAAL MANAGEN. WANT 
ONDERHOUD DRAAIT NIET OM ONDERHOUD. 
ONDERHOUD DRAAIT OM ONONDERBROKEN 
PRODUCTIE, GEEN DOWNTIME. ONDERHOUD 
GAAT OVER INSTALLATIES BETROUWBAAR 
HOUDEN, OVER BORGING VAN PRODUCTIE. 
VOLDOEN AAN WET- EN REGELGEVING, 
HISTORIE OPBOUWEN EN VOORAL GOED 
LUISTEREN NAAR UW ASSETS. ZIEN WAT ER 
NODIG IS. DE JUISTE ACTIES ONDERNEMEN.  
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ZIEN EN 
DOEN

Onderhoud is mensenwerk. Maar u hoeft het niet 

allemaal zelf te zien, horen en doen. Met Ultimo 

Maintenance Management Lite heeft u een tool in 

handen, waarmee u met weinig administratieve 

handelingen uw onderhoud verder kunt 

professionaliseren. Ultimo Maintenance Management 

Lite is laagdrempelige en gebruiksvriendelijke 

software, die u ondersteunt bij het zien van de 

cruciale onderhoudsvraagstukken. Het luisteren naar 

uw assets en het nemen van de juiste acties. 

Uw onderhoud, uw tool

Met Ultimo krijgt u de beschikking over bewezen 

en gebruiksvriendelijke maintenance software, 

volgens marktstandaarden. Maar omdat 

onderhoudsuitdagingen altijd uniek zijn, hebben wij 

onze software zo gemaakt dat deze eenvoudig op 

maat te snijden is. Standaard software op maat 

noemen we dat. Met de Ultimo Customization Tool 

stelt u uw applicatiebeheerder in staat uw applicatie 

op eenvoudige wijze te beheren, te personaliseren en 

aan te passen. Ultimo Maintenance Management Lite 

is intuïtief en vriendelijk voor de eindgebruiker. 

Op maat voor uw onderhoudsvraagstukken. 

Modulair, schaalbaar, eenvoudig te koppelen, werkt 

zowel op desktop, tablet als mobiel. 

Werkorderbeheer 

De module Werkorderbeheer bevat alle tools voor 

het aanmaken en afhandelen van werkorders. 

Collega’s kunnen via een toegankelijk invoerscherm 

een storing registreren. Een werkvoorbereider pakt 

gemelde storingen op en bereidt de vervolgstappen 

voor – see vital signs, take vital action. Bij iedere 

werkopdracht kunt u aangeven wie het werk gaat 

uitvoeren, wat de werkinstructies en de geplande 

kosten zijn. Afhankelijk van de prioriteit zal het 

systeem zelf de geplande start- en gereedtijd 

uitrekenen. Of gebruik de Jobplanner om eenvoudig 

werkzaamheden te koppelen aan personen. Stel voor 

de uitvoering een overzichtelijke werkbon samen 

met relevante informatie. Na uitvoering van het werk 

bouwt u waardevolle informatie op door gegevens 

over kosten, uren, werksoorten, storingsoorzaken 

en downtime vast te leggen. Waardevolle input voor 

uw rapportages.



4

Hoogstwaarschijnlijk is het werkorderproces 

binnen uw organisatie op bepaalde aspecten 

uniek. Het feit dat onze software simpel op 

maat te snijden is, maakt het eenvoudig mogelijk 

het werkorderproces aan te passen aan uw 

procesinrichting. Uw onderhouds  cycli zitten namelijk 

barstensvol signalen. Inclusief de cruciale, waar 

u waarschijnlijk prioriteit aan zal geven. U ziet ze, 

met Ultimo Maintenance Management Lite.

Periodiek onderhoud 

Voor elk object kunnen meerdere periodieke 

onderhoudsmodellen worden aangemaakt. Het 

periodieke onderhoud genereert u bijvoorbeeld op 

basis van tijd en frequentie. Dankzij de grafische 

planner overziet u snel en effectief de werkdruk met 

betrekking tot het periodieke onderhoud. Met behulp 

van kleuren maakt u onderscheid tussen inspecties en 

smeerbeurten. En tussen onderhoud in eigen beheer 

en activiteiten die door derden dienen te worden 

uitgevoerd. 

Met ‘drag & drop’ past u eenvoudig de planning 

aan. U kunt gebruik maken van voorgedefinieerde 

job- en inspectieplannen. Ook zijn er mogelijkheden 

om nog efficiënter te werk te gaan door het 

periodieke onderhoud automatisch te genereren. 

Historische gegevens zijn snel op te zoeken ten 

behoeve van bijvoorbeeld audits en controles. 

Een onderhoudsproces is nu eenmaal een 

aaneenschakeling van informatie stromen. Ultimo 

Maintenance Management Lite is de tool om al die 

informatie in goede banen te leiden. 
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SEE MORE VITAL SIGNS

Eenvoudige uren- en 
kostenregistratie 

Standaard notificaties 

Autorisatiebeheer

Artikelregistratie binnen  
uw magazijn

Ultimo Customization Tool 

Self Service om  
interne klanten direct te 

betrekken

Personen- en 
stamgegevensbeheer 

E-mailimport 

Vele interfaces: o.a. ERP, 
MES, OEE, MS Office
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Contractenbeheer 

Houd grip op uw contracten, de bijbehorende 

verplichtingen en de termijnen door uw contracten 

in Ultimo Maintenance Management Lite te beheren. 

U legt alle gegevens betreffende het contract, de 

leverancier, de verplichtingen en de termijn vast. 

U legt relaties tussen een contract en een 

object en tussen een contract en een periodiek 

onderhoudsmodel. Met behulp van diverse 

rapportages houdt u de regie over contracten en 

bewaakt u looptijden en opzegtermijnen. 

Installatiebeheer 

Met de module Installatiebeheer worden diverse 

organisatorische en technische gegevens van 

installaties en afdelingen vastgelegd.

Verwante afbeeldingen, documenten en tekeningen 

worden gekoppeld aan een installatie. Via tabbladen 

is alle andere, aan de installatie gerelateerde 

informatie, direct te raadplegen. 

Denk aan onderhoudshistorie, stuklijst en periodieke 

onderhoudsmodellen. U bouwt een heldere 

afdeling-installatiestructuur op, wat het inzicht in

uw assets aanmerkelijk vergroot. 

Rapportages 

Onderhoud draait volgens Ultimo om het zien van 

(cruciale) signalen en het nemen van de juiste acties. 

Ultimo Maintenance Management Lite is daarom 

voorzien van een set standaardrapportages, 

waarmee u op ieder moment kunt beschikken over 

operationele informatie en managementinformatie. 

Met deze rapportages heeft u inzicht in de voortgang 

van werkzaamheden, de gemaakte kosten, 

servicecontracten en historische gegevens. Live-link 

your assets and facilities. Hoor, zie en doe – echter 

wel op basis van harde data.

Ignite after lite? 

Ultimo Maintenance Management Lite is gemaakt 

voor kleinere technische diensten en als instapmodel 

voor grotere technische diensten. Indien uw 

functionele behoeften toenemen, kunt u zonder 

verlies van uw investering in software, doorgroeien 

naar het uitgebreidere systeem Ultimo Maintenance 

Management. Beide 100% ingericht om cruciale 

signalen op te pikken in de sectoren industrie, 

energie, leisure, logistiek, milieu, overheid, zorg en 

dienstverlening.

Huren of kopen

De Ultimo software is webbased. Schaf de software 

eenmalig aan (met een installatie op uw eigen server) 

of huur de software via een abonnement (waarbij 

u gebruik maakt van de software in de cloud). Deze 

huuroptie – Software as a Service (SaaS) – betekent 

dat wij u volledig in de watten leggen bij het beheer 

van uw onderhoud, inclusief updates. 

WAAROM ULTIMO 
MAINTENANCE  
MANAGEMENT LITE?

• Vergroot de efficiency van 
uw onderhoudsdienst 

• Voer forse besparingen door 

• Verbeter de planbaarheid van uw 
onderhoudswerkzaamheden 

• Investeer in de kwaliteits borging 
van uw assets 

• Voldoe aan wet- en regelgeving 

• Zet de eerste stap richting 
professioneel onderhoudsbeheer 
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MOBIEL MET 
ULTIMO GO
Onderhoud doe je uiteraard niet van achter een bureau. Met de 

app Ultimo Go monitort u uw onderhoudswerk mobiel. Gebruik 

uw smartphone of tablet om op locatie informatie op te zoeken, 

meldingen te doen of om werkzaamheden af te handelen. 



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?

sales@ultimo.com | ultimo.com

LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.
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