
VERHOGEN VAN HET JAARLIJKS 
POTENTIEEL VOOR BESPARINGEN.

ULTIMO INTEGREERT 
ONDERHOUD, 
OPSLAG & INKOOP.

De kopersmelterij in Brixlegg werd meer dan 550 jaar geleden 

voor het eerst genoemd. Tegenwoordig zijn meer dan 300 

medewerkers verantwoordelijk voor het omzetten van traditie 

in een leefbare toekomst. De Montanwerke Brixlegg. Jaarlijks 

wordt meer dan 160.000 ton koperschroot voor 100% recycled. 

De producten: Koperen kathoden, ronde pennen en walsplaten; 

edele metalen zoals goud, zilver en platina, alsmede koperoxyd-

chloride als schimmeldodend actief bestanddeel voor pesticiden 

of het zandstraalmiddel ‘granos’. 

 

Als afdelingsmanager onderhoud is Silvio Turri verantwoordelijk 

voor verschillende afdelingen (o.a. vuurvast, mechaniek, elektra, 

installatie, constructie). Meer dan 60 werknemers zorgen ervoor 

dat alle installaties zo probleemloos mogelijk functioneren. In 

de afdeling interne logistiek werken daarnaast 25 werknemers 

die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van grondstoffen 

in de fabriek en het laden van de eindproducten. Om dat te 

kunnen waarborgen, werken zij met de Ultimo Maintenance 

Management software. Het doel van een moderne en toekomst-

bestendige softwareoplossing voor onderhoud kon zo worden 

gerealiseerd. Tijdens de introductie is een pragmatische aanpak 

gevolgd.

FACTS AND FIGURES

SECTOR
Manufacturing

LOCATIES
1 (Duitsland)

OPLOSSINGEN
Ultimo Maintenance Management.

UITDAGINGEN
• Meer gestroomlijnde processen.

• Moderne en toekomstbestendige 

softwareoplossing voor onderhoud.

• Gestructureerde verwerking van 

orders & registratie van kosten.

RESULTATEN
• Een exacte opstelling van de 

kosten voor storingen, onderhoud, 

reparaties.

• Passend preventief onderhoud en 

minder verstoringen.

• Jaarlijks besparingspotentieel van 

ongeveer 5% van het inkoopvolume.

Live-link your assets and facilities.
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‘Door alleen al verbeteringen bij de inkoop zien wij 
een jaarlijks besparingspotentieel van ongeveer 
5% van ons inkoopvolume.’

Software voor onderhoud, magazijn & inkoop

Eerst waren wij alleen op zoek naar een oplossing voor 

de orderverwerking, legt Silvio Turri uit. Samen met de 

inkoopafdeling werd toch de voorkeur gegeven aan een 

gezamenlijke oplossing. De inkoopafdeling houdt zich 

voor 70 tot 80% bezig met onderhoud en het werd dus al 

snel duidelijk dat er een totaaloplossing nodig was, een 

softwaretool die ook het magazijn en de inkoop omvat. 

‘De webgebaseerde structuur van Ultimo beviel me met-

een erg goed. Uiteindelijk hebben we dus gekozen voor 

Ultimo Maintenance Management en tot op heden vinden 

we dit een absoluut juiste beslissing. Ik ben nog steeds 

overtuigd van deze oplossing omdat we de mogelijkheid 

hebben om invoerschermen, reports en workflows zelf 

aan te passen. Ik heb niet altijd een externe systeempro-

grammeur nodig als ik iets wil aanpassen,’ zegt de heer 

Turri. 

Gestructureerde verwerking van orders 

De Productie genereert een melding. Of het nu gaat 

om een wijziging, een uitbreiding of een reparatie. Dit is 

gekoppeld aan een goedkeuringsproces dat wordt afge-

handeld. De betreffende afdeling stelt via deze gegene-

reerde melding een kostenraming op voor de kostendra-

ger van de materiaalkosten en benodigde uren, die dan 

de mogelijkheid heeft om deze wel of niet goed te keuren. 

De actieve bestelling is nu de basis voor materiaalbestel-

lingen, uitgiftes uit het magazijn voor reserveonderdelen 

en de urenboeking voor de aangewezen afdelingen. 

 

Integratie van voorraadbeheer & inkoop

De registratie van kosten is een belangrijk onderwerp 

bij Montanwerke Brixlegg, zodat het geen verrassing is 

dat de integratie van Ultimo op dit vlak extra uitgebreid 

is. Hiervoor is er een interface beschikbaar naar het 

bestaande financiële boekhoudsysteem, waarin onder 

meer alle in Ultimo geregistreerde inkomende facturen 

worden doorgestuurd. In het magazijn voor reserveon-

derdelen is de materiaaluitgifte nu uitgebreid met een 

barcodescanner, waarbij de onderdelen online op de 

overeenkomstige reparatieopdracht worden geboekt. 

Silvio Turri: ‘Voorheen werd het voorraadmateriaal alleen 

uitgegeven aan de kostendrager, met Ultimo krijgen we 

nu een exacte opstelling van de kosten voor storingen, 

onderhoud, reparaties die worden toegewezen aan de 

afzonderlijke installaties.’ Uit deze cijfers blijkt ook hoe 

succesvol de integratie is geweest: Meer dan 200 gebrui-

kers, 2.200 installaties, 5.000 artikelen, 6.000 bestel-

lingen, 14.000 opdrachten en elke maand komen er nog 

zo’n 800 bij. 

 

Bij elke nieuwe opdracht genereren wij nu gegevens over 

kosten, doorlooptijden, downtimes en nog veel meer. 

Deze gegevens worden nu geanalyseerd, want “de instal-

laties spreken tot ons” en Ultimo helpt ons hun taal te be-

grijpen. De tendens naar passend preventief onderhoud 

en dus minder verstoringen is duidelijk merkbaar. 

De voordelen spreken voor zich 

Met de ingebruikname van Ultimo werden nieuwe pro-

cesstromen noodzakelijk. Maar er zijn grote voordelen 

zichtbaar dankzij Ultimo. ‘Ik zou de terugverdientijd defi-

niëren met twee tot drie jaar voor onze omvang in stan-

daardprocessen,’ gaat Turri verder. De efficiency in de or-

derverwerking is opgevoerd, zodat er ook verbeteringen 

zijn in de inkoop, ‘waarbij alleen hier al een mogelijkheid 

van ca. 5% van het inkoopvolume per jaar mogelijk is naar 

mijn inschatting’. Dit is onder meer mogelijk door het feit 

dat de opslagkosten zijn verlaagd door een beter gepland 

voorraadbeheer. Bovendien worden de reserveonderde-

len toegewezen aan de assets, d.w.z. dat op elk moment 

bekend is of een onderdeel gebruikt is of nog in voorraad 

is. Wanneer installaties niet meer worden gebruikt en niet 

meer nodig zijn, worden ook overbodige reserveonderde-

len in het magazijn

verwijderd.
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