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Live-link your assets and facilities.

INTRO

HET IN ETTEN-LEUR GEVESTIGDE
SYNBRA IS EEN INNOVATIEF BEDRIJF
DAT PIEPSCHUIM PRODUCEERT VOOR
VERSCHILLENDE DOELEINDEN.
VAN HET ISOLEREN VAN DAKEN EN HET AAN
LEGGEN VAN SYSTEMEN IN DE WEGENBOUW,
TOT HET GEBRUIK VAN HAAR NIEUWSTE
SOORT ‘BIO’ PIEPSCHUIM DAT VOORNAMELIJK
IN DE TUINBOUW EN VOEDSELPRODUCTIE
WORDT GEBRUIKT.
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ETTEN-LEUR

OUR SOLUTIONS
Tot voor kort werkte Synbra met aparte systemen
voor de registratie van gegevens en het beheren van
hun processen. Maar het bleek dat Ultimo, naast de
software waar Synbra al mee werkte, ook de voor
haar relevante HSE-gerelateerde modules levert.
Voor het nastreven van efficiëntie, werd ervoor gekozen om enkel met de modules van Ultimo door te
gaan. Het resultaat: een veiligere werkomgeving, betere borging van processen en goed kunnen voldoen
aan de wet- en regelgeving op HSE gebied.
Voor Theo van Maurik, Technical Manager bij Synbra,
was het een groot voordeel om alles onder te brengen in hetzelfde systeem: “Het genereren van rapportages en KPI’s was handwerk en de controle en
borging was minimaal. We wilden hiervoor graag een
andere, efficiënte oplossing.” De werkvergunningen,
Management of Change (MoC) en HSE-incidenten van
Synbra worden nu niet meer met aparte systemen
behandeld. Voor de overgang van de modules is individueel gekeken naar de beste aanpak.
Voor werkvergunningen is er een één op één kopie
gemaakt, die naar Ultimo is geëxporteerd. Training
in het gebruik van het systeem bleek een belangrijk
punt bij de implementatie. Van Maurik: “Je kunt niet
zeggen: ga er maar mee werken. Dat werkt dus niet...”

Ook tipt hij: “Betrek de eindgebruiker in een vroeg
stadium bij het proces. Zo creëer je een veel hogere
acceptatie.” Bij MoC is gekozen voor een stapsgewijze
implementatie. De geleidelijke overgang werkte goed
voor Synbra. De HSE-incidenten daarentegen worden op dit moment nog op de ouderwetse manier
gemeld en handmatig ingevoerd in Word. “We zien
nog weerstand tegen het invullen van alle gegevens
in Ultimo”, geeft van Maurik aan. “Onze wens voor in
de nabije toekomst is dat de melder de gegevens zelf,
op een laagdrempelige manier, in Ultimo invoert. Bij
voorkeur zonder in te hoeven loggen of mobiel.”
Synbra merkt nu al de voordelen van goede registratie. Betere borging van het volgen van de juiste
procedures en flexibiliteit door de geautomatiseerde
modules. Processen kunnen nu makkelijk worden
aangepast en gekoppeld. In de nabije toekomst wil
Synbra ook gaan werken met de modules LOTO
(Lockout-Tagout), TRA (Taak Risico Analyse) en
Wachtoverdracht.
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BELGIË

LIVE-LINK
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

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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