Eneco
Gemakkelijk onderhoud
vanuit de cloud

INTRO

ENERGIE LEVEREN WANNEER ER
VRAAG IS. EN DE KLANT ZO GOED
MOGELIJK BEDIENEN. DAT IS DE
UITDAGING VOOR ENECO.
ENECO PRODUCEERT EN HANDELT IN GROENE
ENERGIE. ZIJ BIEDT EEN TOTAALOPLOSSING VOOR
HAAR KLANTEN EN PARTNERS. ENECO VOORZIET
HAAR KLANTEN VAN DUURZAME ENERGIE. NU
EN IN DE TOEKOMST. ENECO WERKT VANAF 2011
MET HET MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEEM
(MMS) VAN ULTIMO BIJ ENECO BIO GOLDEN
RAAND (DELFZIJL) & ENECO GASSPEICHER
(GRONAU-EPE). ZO BEDIENT ZIJ HAAR
KLANTEN HET BEST.
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OUR SOLUTIONS
Onderhoud in Ultimo
Een systeem dat het onderhoud gebruiksvriendelijk
kan ondersteunen. En dat krachtig kan koppelen met
andere systemen zoals Exact en Microsoft Exchange.
Daar ligt de behoefte van Eneco. Maintenance engineer van Eneco, Johan Heethuis, beheert de onderhoudsprocessen van Eneco. Daarbij maakt hij gebruik
van Maintenance Management Systeem van Ultimo.
Het systeem wordt primair gebruikt voor preventief
en correctief onderhoud. ‘Om te voorkomen dat
bepaalde taken vergeten worden, maken we gebruik
van een goed ingericht, preventief onderhoudsmodel.
Daarmee borgen we de tijdige uitvoering, zodat we

Een tip van Heethuis – ’Keep it simple’
Om grote administratieve lasten te voorkomen
geeft Heethuis als tip mee: ’Keep it simple’. Als een
organisatie een systeem te uitgebreid gaat inrichten,
met enorm veel tussenstappen, gaat dat niet
werken. Blijf daarom bij de standaard en ga daarna
pas uitbreiden. Ultimo MMS biedt die mogelijkheden.
Dat maakt het zo fijn om mee te werken.’’

niet voor onnodige kosten komen te staan of schade
oplopen’’ vertelt Heethuis.

om veranderingen door te voeren in Ultimo. ‘Met een
SaaS-licentie besparen we enorm veel tijd en geld.
Als ik nu iets wil doorvoeren in Ultimo, meld ik dat in
de Ultimo Portal. Dit werkt erg prettig’’.

De grootste pro van Ultimo
De ene groep medewerkers van een afdeling werkt
intensiever met het systeem dan de andere.
‘De grootste pro van Ultimo is het gebruikersgemak.
Iedereen kan het systeem makkelijk begrijpen en
gebruiken. Ondanks de gevarieerde gebruikersfrequentie,’’ geeft Heethuis aan.

Van On-Premise naar SaaS
Vrij recent heeft Eneco de overstap gemaakt van
On-Premise naar SaaS. Eneco werkt met een externe
serverbeheerder. Hierdoor kost het relatief veel tijd

Workflowonderhoud in combinatie met Ultimo heeft
zijn vruchten afgeworpen. En gezorgd voor een
enorme kwaliteitsverbetering. In de nabije toekomst
gaat Eneco daarom ook haar magazijnbeheer met
Ultimo ondersteunen. Zo houdt Eneco meer grip op
haar voorraden en inkoop van middelen. Dat zorgt
voor maximale controle van zowel opgeslagen
producten als toegepaste processen.
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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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