ULTIMO CUSTOMER CASE GROUP OF BUTCHERS

FACTS AND FIGURES
SECTOR
Food

OMZET
150 miljoen (2018)

AANTAL MEDEWERKERS
700+

LOCATIES
11 (in Nederland en België)

SOLUTIONS
SaaS – Ultimo Maintenance
Management Lite

UITDAGINGEN
•

•
•

Stap voor stap 100% controle
krijgen over het volledige
onderhoudsproces.
Van werkwijze per productielocatie
naar uniforme werkwijze.
Door meer inzicht meer
kostenbesparingen realiseren.

ULTIMO ZORGT VOOR TIJDEN KOSTENBESPARINGEN.

INZICHT IS
NOODZAKELIJK
VOOR EEN BETER
RESULTAAT.
Group of Butchers maakt de lekkerste en kwalitatief allerbeste
producten door samen unieke concepten met vlees te creëren.
‘Let’s make something special!’ is dan ook de slogan die zij elke
dag eer aan doen. Daar zijn ruim driehonderdvijftig mensen, verdeeld over 7 locaties in Nederland en België, dagelijks mee bezig.
Dat productieproces gebeurt met een up-to-date machinepark.
Tot voor kort was er geen gedetailleerd inzicht in de status van
dit machinepark. Sinds de introductie van Ultimo, worden er jaarlijks verbeterstappen gemaakt; is de technische betrouwbaarheid verbeterd; en realiseert men kostenbesparingen.

RESULTATEN
•
•
•

Een eenduidige en efficiëntere
werkwijze.
Vastleggen en analyseren van
zoveel mogelijk data.
Data ombuigen naar efficiency en
kostenbesparingen.

Live-link your assets and facilities.

‘We besparen op onderhoud en
tijd. Elk jaar verbeteren we hierin.
Ultimo draagt hieraan bij.’
FRANK CLAASSEN, TECHNISCH MANAGER

‘Ik had een goed gevoel bij de opzet van Ultimo,
een gebruiksvriendelijk systeem dat visueel erg
overzichtelijk en duidelijk is.’

Analyseren van data geeft meer efficiency
Het ontbrak Group of Butchers aan een eenduidige
werkwijze op iedere productielocatie. Waardoor men niet
goed kon analyseren wat er gebeurt. En waardoor onder
meer het up-to-date machinepark niet optimaal benut
werd. De next step op het gebied van efficiency en onderhoud kon zonder Ultimo niet gezet worden. De vleesproducent maakt nu gebruik van een SaaS abonnement,
waardoor de investering laag was en Ultimo altijd overal
via internet toegankelijk is. Alle werkzaamheden van de
technische dienst, net als alle gegevens over alle assets,
liggen in Ultimo vast. Group of Butchers kan nu met deze
gegevens, gekoppeld aan de gegevens vanuit het OEE
(Overall Equipment Effectiveness) via een geavanceerd
dashboard, grondige analyses maken en verbeterslagen
op het gebied van onderhoud realiseren.

Op termijn 100% in controle
Ook in de dagelijkse praktijk zorgt de data in Ultimo voor
een efficiëntere werkwijze. Met informatie over assets
die snel en overzichtelijk voor het personeel toegankelijk
is. Met historie en handleidingen die snel kunnen worden
ingezien en geraadpleegd. Alles uniform, op elke productielocatie. Voor de komst van Ultimo registreerde elke
locatie op zijn eigen manier. Nu is de wens dat het aantal
mensen en afdelingen dat met Ultimo werkt steeds verder wordt uitgebreid. Zodat Group of Butchers 100% controle heeft en houdt over de technische betrouwbaarheid
en het volledige onderhoudsproces.

‘Ultimo moet de
verbinding zijn in de
hele organisatie.’
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