FUNCTIONALITEITEN
Conditiemetingen NEN-2767 (gebouwen) uitvoeren
Gegevens van installaties, middelen, gebouwen, e.d. inzien
Gegevens van leveranciers en personeel inzien
Werkorders inzien, aanmaken of afhandelen
Artikelregistratie op werkorders
Inspecties afhandelen
Reserveringen inzien
Contracten (met bijv. leveranciers) inzien
Werkvergunningen bekrachtigen
Lockout/Tagout inzien en afhandelen
Rechtstreeks contact opnemen met contactpersonen via device
(bellen/e-mail)
Camera-integratie (foto’s koppelen)
Functionaliteit configureren/parametriseren (door Ultimo)
Offline beschikbaar: ook zonder internetverbinding kunnen werken
Scannen (QR-code, barcode)
Objecten binnen een ruimte inventariseren middels QR-codes
GPS-integratie
Handtekeningen zetten voor fiattering en bekrachtiging (standaard
bij backoffice Medische Technologie, in te regelen door consultant bij
andere backoffices)
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OVERAL
WERKEN MET
DE MOBIELE
ULTIMO APPS

Voor een overzicht van de actuele hard- en software eisen of
voor andere informatie kunt u contact met ons opnemen via
sales@ultimo.com of bel +31 341 42 37 37 | +32 15 44 41 44.

© 2019 Ultimo Software Solutions bv. Alle rechten
voorbehouden. Ultimo is een geregistreerd merk van de
Ultimo Software Solutions Group bv. Andere gebruikte
merken zijn (niet-)geregistreerde merken van de
desbetreffende wettelijke eigenaren.

Live-link your assets and facilities.

SEE
VITAL SIGNS

MET DE APPS ULTIMO GO EN GO+ WERKT U MOBIEL.
WEL ZO EFFICIËNT. GEBRUIK UW SMARTPHONE OF
TABLET OM OP LOCATIE INFORMATIE OP TE ZOEKEN,
MELDINGEN TE DOEN OF OM WERKZAAMHEDEN AF
TE HANDELEN. SEE VITAL SIGNS. TAKE VITAL ACTION.
MET GO EN GO+.

Profiteer op zoveel mogelijk locaties
van de online-mogelijkheden die
Ultimo u biedt. Vergroot uw werk
terrein en gebruik uw mobiel of
tablet om direct op locatie werk
zaamheden af te handelen. Met
dezelfde vertrouwde look en feel
als uw desktop variant. Ultimo
Go en Ultimo Go+: de handzame,
mobiele versies.

Net zo makkelijk om een afbeelding
te maken en vervolgens te koppelen,
als het koppelen van documenten
zoals handleidingen of instructies.
Zowel in de webapp Ultimo Go als in
Ultimo Go+. Met frequente updates
natuurlijk. De ontwikkelingen voor
Ultimo Go en Ultimo Go+ staan geen
moment stil.
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Ultimo Go is een online toepassing (webapp)
van Ultimo geschikt voor mobiele apparaten.

•

De installatie op uw webserver wordt door
stores vereist).

•

Voor het gebruik is een maandelijks bedrag
per gebruiker van toepassing (named user).

•

Ingelogde gebruikers tellen mee als
concurrent users.

Ultimo Go+ is een app, die kosteloos kan
worden gedownload in de app-stores.

•

ons verzorgd (geen download in de app•

Functies en functionaliteit zijn afhankelijk

Op locatie aan de slag
met Ultimo

Snel informatie
raadplegen

Nieuwe activiteiten
aanmaken

Activiteiten
ter plekke afhandelen

Eenvoudige
touch-bediening

Tijdbesparend

van de huidige licentie.
•

Profiteer met Go+ van extra mogelijkheden.

Functies en functionaliteit zijn afhankelijk
van de huidige licentie.

TAKE VITAL ACTION
MET GO EN GO+

www.ultimo.com/go

