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INTRO 
AL SINDS 1959 ÉÉN VAN DE TOP 
FARMACEUTISCHE BEDRIJVEN 
IN EUROPA. MET HOOGSTAANDE 
FACILITEITEN VOOR FARMACEUTISCHE 
PRODUCTIE EN RESEARCH. 
GERICHT OP HET ONTWIKKELEN, 
PRODUCEREN EN VERKOPEN VAN 
ALLERGIEBEHANDELINGEN. 

WE HEBBEN HET OVER HAL ALLERGY GROUP, 
GEVESTIGD OP HET BIO SCIENCE PARK IN 
LEIDEN. DOOR DE JAREN HEEN FLINK GEGROEID 
ALS ORGANISATIE. HIERDOOR ONTSTOND 
DE VRAAG NAAR EEN UITGEBREIDERE 
ONDERHOUDSREGISTRATIE. DAAROM IS DE 
BEWUSTE KEUZE GEMAAKT VOOR EEN UPGRADE 
VAN HET MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEEM.

ULTIMO CASE STUDY  
HAL ALLERGY GROUP

Beheren, beheersen en besturen 

HAL Allergy houdt het volledige Asset & Maintenance 

Management bij in Ultimo. Maar ook onder andere 

de historie van de meetmiddelen en kalibraties 

aan equipment. Bij de uitvoering van kalibraties 

wordt er gewerkt via een specifiek flowschema. 

Het hele werkorderproces wordt in dit flowschema 

geborgen. Het zorgt ervoor dat inzichtelijk is welke 

’functionaris’ aan een bepaalde werkorder mag 

(en kan) werken. Dit wordt gebaseerd op iemands 

certificering, zichtbaar in de record- en volgstatus 

van een job. De Quality-afdeling kan gemakkelijk 

elektronisch goedkeuring geven op uitvoering van 

werkzaamheden. Dit wordt ’validatie’ genoemd. Het 

hele proces kan paperless worden uitgevoerd. 

Functionele transparantie door inzicht en overzicht 

Het is voor medewerkers eenvoudig om 

inzicht te krijgen in de ruimte (cel) waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn. Op een overzicht staat 

aangegeven welke equipment in de ruimte staat 

of zou moeten staan. Ook wordt de status van dat 

equipment getoond, inclusief of er nog openstaande 

jobs zijn. De ’ruimte eigenaar’ heeft overzicht en 

inzicht. Hierdoor is deze zich bewust wat er in zijn 

ruimte open staat aan werkzaamheden en of deze al 

zijn uitgevoerd. 

’We hebben een specifiek Ultimo-scherm voor 

periodieke onderhoudsmodellen, inclusief de jobs 

en status, zodat niet-gegenereerde geplande 

onderhoudstaken niet kunnen worden vergeten.’

Deze specifieke Ultimo schermen zorgen ervoor 

dat HAL Allergy snel de gevraagde overzichten kan 

tonen. Bijvoorbeeld tijdens inspecties en audits. Het 

is erg belangrijk voor HAL Allergy dat zij kunnen 

rapporteren aan haar (interne en externe) klanten. 

’Zo hebben wij een specifiek Ultimo rapport laten 

maken met een staafdiagram voor uitgevoerde 

validaties en kalibratie werkzaamheden per periode. 

Wij hebben hierbij jobsoorten en subjobsoorten 

per hoofdcategorie gedefinieerd.’ aldus Richard 

Eijkelboom.
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’Op basis van de criticaliteit 
van equipment en 
daarmee de impact van 
eventuele issues op onze 
processen, is de kwaliteit 
voor ons beheersbaar 
en controleerbaar.’ 

De rapporteerbaarheid

De aanwezige Ultimo standaard rapportages 

worden veelvuldig door HAL Allergy gebruikt. Dit 

maakt het mogelijk om volledig transparant te 

zijn, voor het management, maar ook voor de 

interne klanten. ’Maar ook externe klanten krijgen 

de gewenste informatie, rapporten en grafieken 

inzichtelijk, indien men dit wenst. Interne klanten 

kunnen zelf in Ultimo kijken en alle selecteerbare 

velden kunnen dan ook eenvoudig naar MS Excel 

worden geëxporteerd.’ aldus Richard Eijkelboom. 

Bij meldingen vanaf de werkvloer maakt HAL 

Allergy ook gebruik van de e-mail integratie van 

Ultimo. Interne klanten kunnen gemakkelijk e-mails 

sturen naar een vooraf gedefinieerd e-mailaccount 

in Ultimo. De E-mails worden, inclusief toegestane 

bijlagen, automatisch ingelezen in Ultimo. De 

behandelaar kan deze vervolgens doorzetten naar 

een werkorder. 

Verplichtingen rond wet- en regelgeving

HAL Allergy heeft zich als farmaceutisch 

productiebedrijf te houden aan belangrijke vele 

wet- en regelgevingen. Bijvoorbeeld aan het 

GMP, een kwaliteitswaarborgingssysteem. En 

vanuit ISPE volume 5, ’Baseline Commisioning & 

Qualification,’ zijn er ook verplichtingen. Onder 

andere om een criticaliteitsfactor toe te kennen 

aan equipment. HAL Allergy heeft criticaliteit van 

equipment in Ultimo  vastgelegd. Dit is gedaan door 

middel van keuzemogelijkheden: direct impact, no 

impact en indirect impact. De keuzemogelijkheden 

zijn gerelateerd aan: ARBO, Milieu & Veiligheid en 

Kwaliteit. 

De binnengekomen meldingen op de verschillende 

objecten worden door classificatie in prioriteit 

gerangschikt. ’Daarnaast hebben we op de 

jobschermen in Ultimo laten inrichten dat er bij 

de selectie van een equipment zichtbaar wordt 

of er een ’Direct’, ’No direct’ of ’Indirect impact’ is.’ 

aldus Richard Eijkelboom. HAL Allergy heeft de 

Ultimo consultant ook klantspecifieke velden laten 

toevoegen op de jobschermen. Nu is vanuit de 

werkorder-selectielijsten inzichtelijk welke jobs en 

equipment tot welke categorie behoren.       

Jaap Tinselboer
Accountmanager
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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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