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INTROVANUIT DE VESTIGING IN ALMELO  
PRODUCEERT CIREX AL SINDS 1947 
GIETWERK. DIT GEBEURT VOLGENS  
DE ‘VERLOREN WASMODEL”-METHODE.  

HET BEDRIJF IS ÉÉN VAN DE GROOTSTE 
‘VERLOREN WASMODEL”-GIETERIJEN TER 
WERELD. EN VERZORGT COMPONENTEN DIE 
WORDEN GEBRUIKT IN DE AUTOMOTIVE BRANCHE, 
MACHINEBOUW- EN VLIEGTUIGINDUSTRIE.  
DE PROCESSTAPPEN BIJ CIREX ZIJN IN GROTE 
MATE GEAUTOMATISEERD. HIERDOOR KAN CIREX 
DE HOGE EN VOORAL CONSTANTE KWALITEIT 
VAN HAAR PRODUCTEN GARANDEREN.

OUR SOLUTIONS

Al bijna 20 jaar borgt CIREX de complete onderhouds-

historie van haar productielijnen in Ultimo. Wim Linker, 

Hoofd Technische Dienst bij CIREX, vertelt: ”Wij wilden 

een onderhoudsbeheersysteem aanschaffen om 

eenvoudig periodieke onderhoudstaken te genereren 

en de onderhoudshistorie per installatie te borgen. En 

dat is gelukt. Zodra er een storing is gemeld in Ultimo 

controleren we eerst in het systeem of het niet een al 

bekend probleem is. Op deze manier hoeven we niet 

elke keer het wiel opnieuw uit te vinden.” Binnen CIREX 

maken verschillende afdelingen gebruik van Ultimo 

Maintenance Management. De productiemedewerkers 

melden installatie gerelateerde storingen. Engineering 

voert nieuwe installaties in. En de technisch dienst 

registreert de uitgevoerde werkzaamheden, 

inclusief de urenverantwoording.

De technische dienst bij CIREX kent simpel gezegd 

twee werkwijzen. Namelijk het afhandelen van 

storingen en preventief onderhoud. Beiden worden 

gecoördineerd vanuit Ultimo. Bij de storingsdienst 

is een poule van monteurs, waarvan één de actieve 

(telefonische) dienst verzorgt. Na het melden van een 

opgemerkte storing door een productiemedewerker, 

alarmeert het hoofd van de productieafdeling de 

storingsmonteur. Wanneer de storing is opgelost 

werkt de monteur alle gegevens in Ultimo bij. 

Zo is er een complete historie beschikbaar. Bij preven-

tief onderhoud ziet de monteur in zijn persoonlijke 

account welke werkzaamheden voor die dag gepland 

staan. Na afloop van deze werkzaamheden regis-

treert de monteur zijn uren ook in Ultimo. Linker:  

‘Door de gebruiksvriendelijkheid van Ultimo werken 

alle monteurs er met volle tevredenheid mee.  

Het werkt snel en overzichtelijk. Ultimo is ontzettend 

belangrijk voor onze TD. We delen hier alle technische 

kennis en beschikken snel over de juiste informatie.”

Het borgen van de complete onderhoudshistorie 

in zowel kennis, tijd als kosten is niet het enige wat 

CIREX in Ultimo doet. “We registreren leveranciers 

in Ultimo. Kunnen gemakkelijk zien welke afspraken 

er met externe partijen er zijn gemaakt. Voor welke 

installatie(s) die afspraken gelden en welke kosten 

hierbij zijn betrokken. Het systeem werkt zeer prettig 

en geeft veel toegevoegde waarde”, aldus de heer 

Linker. Ook is het magazijn geborgd in Ultimo. Zo kan 

CIREX overschot van materiaal en het misgrijpen van 

essentiële onderdelen voorkomen. En is de magazijn-

voorraad altijd perfect op orde. Linker: “Voorlopig zijn 

we in staat om, met behulp van preventief onderhoud, 

vooruit te denken. Daardoor beschikken we over een 

betrouwbaar productiepark. En dit resulteert weer in 

een goede dienstverlening.”



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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