
LIVE-LINK  
YOUR ASSETS 
AND FACILITIES.



AL UW ASSETS 
VERTELLEN HUN 
VERHAAL.  
MAAR LUISTERT U 
HIER WEL NAAR?

De wereld is met een noodgang in beweging en dus 
draait de wereld ook met een noodgang om al uw 
objecten en apparaten heen. Vooruitgang. Nieuwe 
ontwikkelingen. Uitbreidingen. 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. Vanwege groei, 
extra onderhoud, omdat ze toe zijn aan vervanging 
of omdat de volgende ISO-certificering eraan zit te 
komen. 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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SEE VITAL SIGNS. 
TAKE VITAL ACTION.
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Om uw assets in topconditie te houden of om ze te vergelijken met hun 

mede-assets. Om hun veiligheid te garanderen en ze klaar te stomen 

voor een nieuw certificaat. Of om ze hun data te ’ontfutselen’ zodat u 

precies weet wat u te wachten staat bij de aankomende verbouwing. In 

alle gevallen heeft u een platform nodig om alles inzichtelijk te maken. 

Een platform waar alles over uw assets in staat. Real time. Alle zaken 

die voor u van groot belang zijn. Zodat u altijd zinnige dingen kunt 

roepen over uw assets en de serviceprocessen daaromheen. 

 

Voor Facility, Maintenance, IT Service, Infra Asset, Medical Asset, 

Fleet en Safety Management, heeft Ultimo inmiddels een hele reeks 

aan software-modules ontwikkeld. Voortgekomen uit onze niet af te 

stoppen hunkering naar de meest optimale beheerprocessen. Want 

daar gaat het om: u heeft een platform nodig waarmee u al uw assets 

en de daarbij behorende processen kunt beheren. Eén platform waarin 

al uw assets u voorzien van hun informatie. Een platform, barstensvol 

signalen. Inclusief de cruciale.

DE BAGAGEBANDEN OP HET VLIEGVELD. 

DE CT-SCANS IN HET ZIEKENHUIS. DE 

INSTALLATIES IN DE FABRIEK. DE SLUIZEN 

EN BRUGGEN IN ONS LANDELIJK WATER- 

EN WEGENNETWERK. DE COMPUTERS EN 

AIRCO’S IN UW KANTOREN. ZE HEBBEN 

ALLEMAAL EEN PLATFORM NODIG OM U TE 

VOORZIEN VAN DE EVIDENTE INFORMATIE. 

EN DAT PLATFORM HEET ULTIMO.

SEE 
VITAL 
SIGNS.
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Procesbeheersing is wat ons betreft overduidelijk een mensgerichte 

discipline. Ultimo helpt u bij het nemen van feitelijke beslissingen – 

het optimaal managen van al uw serviceprocessen – op basis van 

gegevens die u worden voorgeschoteld. Dat vraagt om software 

van een uitgekiende soort. We willen met onze software eigenlijk een 

vergrootglas op uw werkwijze leggen. Onze expertise zit in de werkbare 

vertaling van organisatieprocessen. Met eigen software.

Bovendien is het onze vereiste dat de Ultimo software moet kunnen 

communiceren met andere systemen door precies de juiste koppelingen 

aan te bieden. En door bovenal dienend te zijn aan de missie van een 

organisatie. U houdt controle over de technische status van uw assets 

en de optimale inzet van de bedrijfsmiddelen. Maar ook over de security 

en financiële status. Automatiseringstalent plús kennis hebben van 

beheren. Dat is onze sleutel. Zodat u kunt luisteren naar de signalen die 

u ziet. En de juiste actie kunt nemen.

EEN PROCES IS EEN AANEENSCHAKELING 

VAN INFORMATIESTROMEN. PROCES-

BEHEERSING IS DUS DE KUNST OM AL DIE 

INFORMATIE IN GOEDE BANEN TE LEIDEN. 

INFORMATIE DIE BEGINT BIJ UW ASSETS 

EN – HOE JE HET OOK BEKIJKT - EINDIGT 

BIJ DE ACTIE DIE U ERAAN VERBINDT.

TAKE 
VITAL 
ACTION.
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LIVE-LINK YOUR ASSETS AND FACILITIES.
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ÉÉN 
PLATFORM.
TALLOZE 
PROCESSEN.

1
BIJ AL DIE TOTAAL VERSCHILLENDE 

PROCESSEN WAAR WE HEBBEN 

MEEGEKEKEN, ZAGEN WE EEN  

HELE REEKS AAN OVEREENKOMSTEN. 

WANT PROCESSEN ZIJN ALLEMAAL 

ANDERS – TOT OP ZEKERE HOOGTE.

Die inzichten hebben ervoor gezorgd dat we één platform hebben 

ontwikkeld. Met uiteraard daar bovenop een indrukwekkend aantal 

afslagen links, rechts, boven en onder, voor de talloze processen die we 

inmiddels mogen ondersteunen. Je bent een gezond stel procesdenkers 

en softwaremakers bij elkaar, of je bent het niet. We bedenken het. En 

produceren het. Alles voor een beter beheer van uw assets en processen.

U wilt het onderhoud structureren? U wilt meer essentieel inzicht 

en doorslaggevend overzicht? Luister naar wat uw assets u laten 

zien. Het staat in Ultimo. U wilt kostenbesparingen realiseren? 

Efficiencywinst? Performanceverbetering? Verticaal in kaart brengen 

en horizontaal in uw organisatie benaderen. Ketens zien en in ketens 

handelen. Voor synergie in management- en serviceprocessen. Onze 

echte expertise zit ’m in het feit dat wij een werkbare vertaling maken 

van al uw organisatieprocessen. Met Ultimo haalt u het beste uit uw 

bedrijf en uw mensen. En dat we dat met hele goeie software doen, 

ach, we kennen onze bescheiden plek. Onze software is slechts een 

middel. Maar dan wél een middel met bovengemiddelde aandacht 

voor gebruiksvriendelijkheid. Hiervoor hebben we onze eindgebruikers 

natuurlijk al lang geraadpleegd.



MAINTENANCE
MANAGEMENT

SAFETY
MANAGEMENT

IT SERVICE
MANAGEMENT

FACILITY
MANAGEMENT

MEDICAL ASSET
MANAGEMENT

FLEET
MANAGEMENT

INFRA ASSET
MANAGEMENT

ZEVEN KEER 
INZICHT EN 
CONTROLE.
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Daarbij geven wij gehoor aan alle ervaring, 

alle aandachtspunten en alle interessante 

data en wetenswaardigheden die onze 

opdrachtgevers ons de afgelopen 

dertig jaren hebben verteld. Zo maken 

wij onze software standaard, maar 

tevens standaard aanpasbaar. Omdat 

uw organisatie en uw processen continu 

moeten kunnen meebewegen. Wij geven 

gehoor aan alle proceskennis die we de 

afgelopen decennia rijker zijn geworden. 

En stoppen dit weer slim terug in onze 

software. Elke dag weer.

Toen we eind jaren tachtig zijn begonnen, 

lag de focus al heel sterk op de processen. 

Processen die het mogelijk maken 

dat bedrijven en organisaties goed 

functioneren. Daarom mogen wij onszelf 

best processpecialisten noemen. We 

stoppen weliswaar al onze kennis in de 

software die we maken – we doen dat altijd 

door de bril van procesdenker. In algemene 

zin beheren wij mensen namelijk allerlei 

dingen, maar die dingen moeten niet ons 

leven beheersen. Alles wat we bij Ultimo 

doen, staat dus in het teken van veiliger, 

klantvriendelijker, overzichtelijker en 

makkelijker. Voor u.

88
SINDS 1988  
EXPERTS  
IN PROCES-
OPTIMALISATIE.

IN DE WERELD VAN ULTIMO DRAAIT 

ALLES OM BEHEERPROCESSEN EN 

DE SOFTWARE DIE U DAARVOOR 

NODIG HEBT. WE ONTWIKKELEN 

SOFTWARE VOOR HET BEHEREN 

VAN BIJVOORBEELD  OBJECTEN, 

MACHINES, APPARATEN, IT-ASSETS, 

WAGENPARKEN, COMPLETE 

GEBOUWEN EN DE DAARAAN 

GERELATEERDE SERVICES.
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IoT APPLICATIONS 
FOR HIGHER RETURNS

ISO27001

HIGH END  
CLOUD PLATFORM

FACTS  
AND 
FIGURES

INTEGRATES ALL
BUSINESS SOFTWARE

DAILY USERS 

> 100.000

CUSTOMERS  IN 

> 30 COUNTRIES

EXPERTS 

300

CLIENTS WORLDWIDE 

1.750
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WAAROM  
HET ÉCHT 
WERKT.
ONZE SOFTWARE IS INTUÏTIEF 

EN VRIENDELIJK VOOR ONZE 

GEBRUIKERS. OP MAAT VOOR 

UW ORGANISATIE. MODULAIR, 

SCHAALBAAR, EENVOUDIG TE 

KOPPELEN, WERKT ZOWEL OP 

DESKTOP, TABLET ALS MOBIEL. 

WE HEBBEN DAAR ALLEMAAL 

GOED OVER NAGEDACHT. MAAR 

WAAROM ULTIMO ÉCHT GOED 

WERKT, IS OMDAT WE ER EERST 

SAMEN GOED VOOR GAAN ZITTEN.
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We gaan zitten voor uw processen. We gaan zitten voor al die assets 

die de nodige informatie bij zich dragen en waar dat kan, die informatie 

door uw organisatie heen moeten kunnen schieten. Pas dán, gaan 

we standaarden op maat maken. Gaan we implementeren. Gaan we 

ondersteunen. Gaan we trainen, coachen. En gaan we ‘customer-

success-teamen’. Dát is, waarom Ultimo écht werkt.

‘Live-link your assets and facilities.’

STANDAARD OP MAAT

CUSTOMER SUCCES TEAM

COACHING

ONDERSTEUNING

TRAINING

IMPLEMENTATIE
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