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Met IFS Ultimo Enterprise Asset 
Management (EAM) software krijgt u 
meer grip op uw assets en kunt u een 
hogere uptime realiseren, kosten 
beheersen en een veilige en gezonde 
werkomgeving creëren. IFS Ultimo 
staat bekend om de snelle uitrol, het 
gebruiksgemak, naadloze integraties 
en de ongeëvenaarde terugverdientijd.

IFS Ultimo biedt productiebedrijven, logistieke 
organisaties en zorginstellingen een flexibele 
oplossing voor al de onderhouds- en 
HSE-behoeften. Een systeem dat met uw 
organisatie en met uw wensen kan meegroeien. In 
lijn met uw organisatiegrootte, volwassenheid en 
budget. Het geeft u in elke situatie de zekerheid 
van een passende oplossing. Met standaard veel 
functionaliteiten. Gebaseerd op technologie van 
wereldklasse, kan IFS Ultimo ook stapsgewijs 
naadloos geïntegreerd worden met andere 
applicaties, hoe en wanneer u dat nodig heeft. 

U heeft overzicht van wat u aan assets in beheer 
heeft. Welke kosten deze vertegenwoordigen. En 
wanneer u moet acteren als het gaat om lange 
termijn onderhoud, korte termijn werkzaamheden 
en vervangingsaankopen van uw assets. De 
zekerheid dat u werkzaamheden plant, uitvoert, 
bijhoudt en optimaliseert en continu uw processen 
verbetert. U wilt dat uw investeringen volledig tot 
hun recht komen. U wilt de zekerheid dat u 
beslissingen neemt die gebaseerd zijn op harde 
feiten. Degelijke data waarmee u de kosten kunt 
verantwoorden en die de prestaties van uw assets 
inzichtelijk maken. Met IFS Ultimo ziet u vital signs 
en neemt u vital action.
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Take vital action
De opslagtanks op de chemische plant of raffinaderij.  
De bagagebanden op het vliegveld. De CT-scanners in het ziekenhuis. 
De sluizen en bruggen in ons landelijk water- en wegennetwerk. Uw 
gebouwen en kantoren. Ze hebben allemaal een oplossing nodig om u te 
voorzien van de evidente informatie. En deze oplossing heet IFS Ultimo.

See vital signs

De EAM-software van IFS Ultimo biedt 
inzicht. En is laagdrempelig. Overzichtelijk. 
En klaar om vervolgstappen mee te 
verrichten. Om uw assets in topconditie te 
houden of om ze te vergelijken met hun 
mede-assets. Om hun veiligheid te 
garanderen en ze klaar te stomen voor een 
nieuw certificaat. Of om er betrouwbare 
financieel economische conclusies aan te 
verbinden. IFS Ultimo biedt u een 
SaaS-oplossing waar alles over uw assets in 
staat. In real time. Alle zaken die voor u van 
groot belang zijn. Middels software die data 

EAM van IFS Ultimo helpt u bij het nemen van 
feitelijke beslissingen, waardoor u al uw 
processen optimaal kunt managen op basis 
van gegevens die voor u onmisbaar zijn. U 
neemt actie waar u actie wilt nemen. U 
bepaalt wat er gebeurt met de informatie die 
u tot uw beschikking heeft. Daarom zorgt IFS 
Ultimo er ook voor dat u over alle denkbare 
gegevens kunt beschikken. In één 

Goed asset management vraagt om perfecte afstemming 
tussen mens en machine. Met de juiste informatie. Op de 
juiste plek. Op het juiste moment. Informatie die begint bij 
uw assets en eindigt bij de actie die u eraan verbindt. Bij 
IFS Ultimo zorgen we ervoor dat u de lat altijd hoog kunt 
leggen. Voor maximale beschikbaarheid van assets.

kan verrijken via de nieuwste technieken: AI, 
IoT, AR/VR en drone-inspecties. Zodat u altijd 
overduidelijke informatie tot uw beschikking 
heeft over uw assets en de serviceprocessen 
daaromheen. IFS Ultimo beschikt over een 
hele reeks aan features op het gebied van 
Maintenance, Safety (HSE), Medical Asset, 
Infra Asset en IT Service Management. Vanuit 
de praktijk ontwikkeld samen met 
opdrachtgevers en andere stakeholders. 
Gecombineerd tot één ingenieuze 
EAM-oplossing, waarin al uw assets u 
voorzien van hun informatie. 

gebruikersvriendelijke oplossing. Ook als die 
gegevens ergens anders vandaan moeten 
komen. Koppelen met Track and Trace? Met 
Asset Performance Management? Met 
Business Intelligence? Met BIM? ERP? Digital 
Twins software? Welke dataverrijking u ook 
wenst, welke KPI’s u ook stelt, met IFS Ultimo 
focust u op de juiste signalen. Zodat u de 
juiste actie kunt nemen.
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IFS Ultimo is een vooraanstaande SaaS EAM-oplossing gericht 
op onderhoud en veiligheid met een ongeëvenaarde 
terugverdientijd. U weet als geen ander dat u met het juiste 
asset management de waarde van uw assets kunt vermeerderen 
en direct invloed heeft op de bedrijfsdoelstellingen van uw 
organisatie. En u weet ook dat u dan eigenlijk maar bij één 
EAM-softwareoplossing terecht kunt: IFS Ultimo.

Verbeter onderhoud, 
veiligheid en samenwerking  

Flexibel. En Out-of-the-box

We roepen al jaren dat het kan. Sterke out-of-the-box software met voorgedefinieerde ‘industry 
solutions’. High-end software die tegelijkertijd flexibel is en aan te passen aan de wensen van u als 
gebruiker. U – onze gebruiker – was en bent nog steeds onze grootste inspiratiebron om software te 
ontwikkelen die twee uitersten kon combineren. Onze innovatiekracht van zo’n vijfendertig jaar 
geleden maakte het tot onze filosofie. Met onze ‘world-class-technology’ van nu bewijzen we het nog 
steeds.

Van mobile tot desktop

Stel nou dat u IFS Ultimo EAM op elk device laagdrempelig kunt gebruiken? Zou u hiermee dan een 
hogere hands-on-tool time creëren? Ja. En dit zou dan ook goed zijn voor de betrouwbaarheid van de 
managementinformatie? Ja. Nog meer real time omdat u data op het juiste moment eenvoudig kunt 
invoeren of raadplegen? Ja. Precies. Daarom is ons gebruiksvriendelijke platform inzetbaar op 
desktop, tablet én mobiel.

Business reporting

Juiste beslissingen. U maakt ze op basis van de gedegen informatie die u uit de EAM-oplossing van IFS 
Ultimo haalt. Stuur effectief op uw performance en verbeter uw processen voortdurend. 
Eindgebruikers halen snel operationele informatie naar boven met een eenvoudige rapportagetool. 
Voor tactische en strategische vraagstukken zijn diverse standaard rapportages beschikbaar. En hier 
bovenop een krachtige Microsoft Power BI integratie voor het uitvoeren van diepgaande analyses.

Optimale planning

U heeft met Ultimo maar liefst zeven planners tot uw beschikking. Los van elkaar te gebruiken en zeker 
ook op slimme wijze met elkaar te combineren. Met planners die speciaal ontwikkeld zijn voor de lange 
termijn planning en planners die specifiek de korte termijn voor hun rekening nemen. Om goed in 
control te blijven. U creëert overzicht en een duidelijke visualisatie. Maak een realistische prognose 
van kosten en uren. Gebruik de Assetplanner voor een totaaloverzicht van de onderhoudsactiviteiten 
per asset. Om shutdowns en gerelateerde activiteiten te plannen is de Stopplanner de juiste tool. Zet 
de Jobplanner in voor een detailplanning van de workforce en Kanban borden om lean en agile in 
teamverband te werken. Met de Periodiek Onderhoud-planner heeft u inzicht in uw periodiek 
onderhoud. De verschillende planners vullen elkaar uitstekend aan.
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Koppelen met slimme innovaties

IFS Ultimo kent standaard gecertificeerde koppelingen, zoals met SAP en realiseert robuuste en 
onderhoudbare klantspecifieke koppelingen. Datagedreven besluitvorming is de grootste 
gamechanger binnen Asset Management. Daarom voorziet IFS Ultimo u van naadloze integraties met 
bijna elke applicatie die u helpt uw assets te onderhouden. Of het nu gaat om Asset Performance 
Management, IoT/OT, Augmented Reality, drone-inspecties, Document Management, ERP, HR, CAD, 
BIM of GIS. 

Meer informatie, inspiratie en voorbeelden kunt u vinden in onze Marketplace (marketplace.ultimo.
com).

EAM en meer

Standaard bevat IFS Ultimo al veel rijke EAM-functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan plannen, 
optimaliseren, uitvoeren en volgen van de benodigde onderhoudswerkzaamheden met de daarbij 
behorende prioriteiten, vaardigheden, materialen, tools en informatie – voor ‘vaste’ of ‘bewegende’ 
assets. En wat dacht u van onze volledig geïntegreerde en uitgebreide suite voor Health Safety & 
Environment (HSE)? Hieronder valt ook HSE-incidentenbeheer, Management of Change, 
Werkvergunningen, Taakrisicoanalyse en Lockout Tagout.

Om de samenwerking en efficiëntie verder te verbeteren, biedt onze software ook een uitgebreide 
Operations suite. Deze suite bevat toegankelijke functionaliteit om operations/productie te betrekken 
bij EAM, meer informatie te verzamelen en uw processen nog beter in te richten. Denk aan 
Wachtoverdracht, Stilstandregistratie en Autonoom Onderhoud.

En we bieden daarnaast geïntegreerde modules op het gebied van IT Service Management om uw 
IT-ondersteunende processen te faciliteren.

Onze software is volledig schaalbaar. En u kunt kiezen uit drie productedities, uiteenlopend van 
‘Professional’ tot ‘Enterprise’. Altijd de juiste ondersteuning. Altijd passend bij uw behoeftes. Altijd 
binnen uw budget.
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• Drie edities met rijke functionaliteit

• Schaalbare groei mogelijk

• Usability verhoogt hands-on-tool time, verbetert 
managementinfo

• Brede functionaliteit voorkomt eilandautomatisering 
en verhoogt synergie tussen functies

• Snelle implementaties met out-of-the-box (industry) 
solutions

• Toepassing van industriespecifieke expertise in onze 
implementaties

• Verschillende integratieopties die eenvoudig in te 
richten en te beheren zijn

• Kosteneffectieve flexibiliteit door 
selfservice-applicatiebeheer

• Hoogwaardige SaaS-oplossing voor maximale 
performance

Ongeëvenaarde Return 
on Investment

1312 Enterprise Asset Management SaaS-oplossing
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Professional
Voor organisaties die willen profiteren van een complete 
out-of-the-box oplossing voor EAM. Industry solutions 
beschikbaar voor Technical Asset Management en 
Medical Asset Management.

Premium
Voor organisaties die alle geavanceerde EAM 
mogelijkheden en opties tot hun beschikking willen 
hebben. Industry solutions beschikbaar voor Technical, 
Medical, Fleet en Infra Asset Management.

• Flexibility level ‘Supreme’

• Premium support

Enterprise
Voor grote organisaties die alle mogelijkheden van het 
complete platform tot hun beschikking willen hebben en 
maximaal willen profiteren van IFS Ultimo. Geen opties. 
Alles is inbegrepen en compleet.

• Flexibility level ‘Supreme’

• Platinum 24-7 support voor de best mogelijke 
ondersteuning

Alle productedities kunnen worden gebruikt in een 
meervoudige bedrijfsstructuur (multi-site) en ondersteunen 
optioneel meerdere talen (Engels UK/US, Duits, Frans, 
Nederlands, Italiaans, Portugees (Braziliaans), Pools, 
Spaans, Zweeds, Deens, Noors en Turks). Vanaf Premium en 
Enterprise zijn multi-currency en multi-tijdzones optioneel 
beschikbaar.

Altijd de juiste ondersteuning.
Altijd passend bij uw behoeftes.
IFS Ultimo software is volledig schaalbaar. U 
kunt kiezen uit verschillende abonnementen 
(u treft de details op onze website). Met 
voorgedefinieerde industry solutions voor 
een gegarandeerde best-practice oplossing 
voor uw branche. Out-of-the-box en 
tegelijkertijd uiterst flexibel. Ervaar een 
ongeëvenaarde ROI door korte 
implementaties, naadloze integraties en 
selfservice-applicatiebeheer.
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Klantencases
Wie kunnen nu beter vertellen wat EAM van IFS Ultimo 

onze opdrachtgevers oplevert, dan onze 
opdrachtgevers zelf?

Onze meer dan 2200 opdrachtgevers zijn wereldwijd 
actief in de industrie, logistiek, gezondheidszorg, infra 

en utilities. Wij zijn trots dat zij met IFS Ultimo 
aanzienlijke positieve resultaten boeken.

Resultaten die hen helpen om efficiënter te werken, de 
performance te verbeteren, meer overzicht te 

genereren of de veiligheid op de werkvloer te vergroten. 
De bevindingen van een aantal toonaangevende 

opdrachtgevers leest u hier. Op ultimo.com staan nog 
meer verhelderende case studies.
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London Gatwick
Efficiencywinst van 25%

Tony Embling, Senior Engineering Manager

Met de behaalde verhoging van de efficiency en productiviteit 
verwachten wij dat IFS Ultimo een terugverdientijd van drie tot 
vier jaar heeft."

Een efficiencywinst van 25% lijkt mij heel realistisch."

"Collega’s besteden hun tijd effectiever en houden meer tijd over 
voor andere belangrijke zaken. Er is dus meer beschikbare 
‘tooling-time’, doordat de administratieve last is verminderd. 
Zowel de collega’s op de werkvloer als het management maken 
goed gebruik van het systeem."

"IFS Ultimo stelt ons in staat om effectief te plannen en de juiste 
beslissingen te nemen om de waarde van assets te 
maximaliseren. Daarnaast verhoogt IFS Ultimo de efficiëntie en 
productiviteit en verbetert het de prestaties en beschikbaarheid 
van onze assets."

“

“
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Kisuma Chemicals Universitair Ziekenhuis Brussel
Stilstand met 40% verminderd Grip op > 50.000 medische assets

Jan Wolf, Reliability Engineer

UZ Brussel beheert met IFS Ultimo vele duizenden (medische) 
middelen en heeft de efficiëntie en veiligheid verhoogd. De 
software heeft bijgedragen aan het behalen van de Joint 
Commission International-accreditatie.

De software is geïntegreerd met ERP en een centraal kennis- 
en contentplatform voor medische technologie, met 
voorgedefinieerde modellen voor risicomanagement en 
maintenance management. Ook wordt de software integraal 
ingezet op andere technische, logistieke en facilitaire 
afdelingen.

18

We hebben dit gerealiseerd via een goed doordachte 
FMECA-strategie en de professionele registratie daarvan in IFS 
Ultimo. Tegelijkertijd hebben we de werkveiligheid ook naar een 
hoger niveau getild door het brede gebruik van verschillende 
HSE-modules. Onze organisatie ziet de professionele aanpak van 
asset management nu als een verdienmodel en kijkt niet meer 
naar assets als alleen maar kostenposten.”

“
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Freiberger Edeka, Minden-Hannover
10% besparing op de onderhoudskosten Transparantie in de kosten van het logistieke beheer

Dr. Heidi Pichorner (Technisch Coördinator)

Freiberger is de grootste fabrikant van diepvriespizza’s en 
soortgelijke producten van Europa. Met de ingebruikname van 
IFS Ultimo heeft onze technische afdeling aanzienlijke 
vooruitgang geboekt. Niet alleen op het gebied van prestaties, 
maar ook op het gebied van bewijsvoering. Ik denk dat we al 10% 
hebben kunnen besparen op de onderhoudskosten.”

“Het systeem is professioneel geïmplementeerd en wordt 
enthousiast gebruikt door de medewerkers. We hebben nu 
toegang tot waardevolle gegevens die we gebruiken in onze 
bedrijfsvoering.”

EDEKA Minden-Hannover heeft ruim 1.000 trucks/trailers, 800 
auto's en bijna 4.000 heftrucks in beheer in de 20 regionale 
vestigingen en 7 werkplaatsen. Het logistieke beheer van het 
grootste regionale bedrijf van het supermarktconcern is 
ondergebracht in de IFS Ultimo software. De software heeft 
voor transparantie in de kosten van beheer en onderhoud 
gezorgd.

Met een aantal muisklikken is alles inzichtelijk gemaakt. De 
gebruikers werken graag met het systeem. Een aspect dat 
bijzonder gewaardeerd wordt van de software is het flexibele 
karakter.
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Er wordt met de module Lange Termijn Asset Planning vanuit een 
hoger abstractieniveau naar onderhoud gekeken, waardoor we een 
waardevolle gesprekspartner zijn voor het management van de 
organisatie.”

“Met de module Lange Termijn Asset Planning zijn we in staat een 
lange termijn begroting op te stellen voor assets op basis van kosten, 
condities en risico’s. Hierdoor krijgt het waterschap inzicht in de 
financiële gevolgen van het boven de minimale conditie houden van 
bepaalde assets. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar ook 
vanuit praktisch perspectief kunnen er dus onderbouwde keuzes 
worden gemaakt die gebaseerd zijn op feiten. Het waterschap heeft 
vele duizenden assets in het ‘veld’ te beheren. De efficiency van het 
werk is verder vergroot door te werken met de app IFS Ultimo Go en 
een slimme interface met de GIS-applicatie ESRI.”
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Hoogheemraadschap 
van Rijnland
Operationeel en strategisch asset management op hoog niveau

Total (Ertvelde)
Slimme integratie Maintenance, HSE en ERP (SAP)

Peter van Leijenhorst, Functional Manager
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“
Steven Permentier, Production Manager

Met Ultimo beschikken we over één systeem voor veiligheids- en 
onderhoudsvraagstukken (periodiek onderhoud, kalibraties en 
keuringen). Alles is overzichtelijk op één plek, waardoor audits nu 
gemakkelijker verlopen. De interface met SAP zorgt voor een 
efficiëntie financiële afhandeling van onze werkzaamheden.”

“



We empower
teamwork
IFS Ultimo is een SaaS-oplossing gericht op 
onderhoud en veiligheid met een ongeëvenaarde 
terugverdientijd. IFS Ultimo slaat een brug tussen 
onderhouds-, operations- en HSE-afdelingen. We 
zijn al op de markt sinds 1988.

De software combineert out-of-the-box-oplossingen 
met ultieme flexibiliteit en biedt als echte 
SaaS-oplossing toch continuous delivery. IFS Ultimo 
staat bekend om de snelle uitrol, het 
gebruiksgemak en naadloze integraties.
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IFS Ultimo Facts & Figures

IFS Facts & Figures

2,200+
klanten wereldwijd

Erkend door analisten

35
jaar ervaring

50+
landen

$1BN
omzet 2022

5,900
medewerkers

#1
marktaandeel

10,000+
dagelijkse gebruikers
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Bij IFS Ultimo hebben wij ons in de 
afgelopen 35 jaar mogen buigen over 
de meest uiteenlopende 
EAM-bedrijfsprocessen. In de meest 
uiteenlopende branches.
Bij de meest uiteenlopende organisaties. Het gaf 
ons voortdurend de mogelijkheid om de juiste 
vertalingen te kunnen maken naar wat nu inmiddels 
is uitgegroeid tot onze flexibele EAM 
SaaS-oplossing. Bedrijfsprocessen ondersteunen 
met onze software is onze roeping. We maken het 
niet alleen, we ondersteunen onze klanten ook met 
snelle implementaties. We trainen hen zodat ze 
onze software zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. 
Met een uitgekiend en gebruiksvriendelijk 
e-learningprogramma. We mogen het 
‘world-class-technology’ noemen. Omdat het onze 
klanten out-of-the-box software biedt, 
gecombineerd met de flexibiliteit die zij wensen. 
Omdat het software is die met hen meegroeit. 
Omdat zij er keer op keer aanwijsbare resultaten 
mee boeken. En dit is waarom IFS Ultimo succesvol 
is.

Naast onze software bieden wij onze klanten een 
uitgebreid aanbod aan diensten:

• Implementatiediensten

• Support

• E-learning

• Customer success

• Een wereldwijd partnernetwerk
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Waarom het 
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Over IFS Ultimo
IFS Ultimo is een SaaS EAM-oplossing van IFS gericht op onderhoud en 
veiligheid, en staat bekend om de snelle uitrol, het gebruiksgemak en de 
ongeëvenaarde terugverdientijd. Informatie over IFS Ultimo kunt u vinden 
op ultimo.com.

Over IFS
IFS ontwikkelt en levert wereldwijd cloudgebaseerde bedrijfssoftware 
voor bedrijven die goederen produceren en leveren, assets bouwen en 
onderhouden en servicegerichte operaties beheren. Eén platform met 
een ingebouwde koppeling tussen onze branche-specifieke producten en 
een single-datamodel en ingebouwde digitale innovatie om onze klanten 
te helpen op hun best te zijn wanneer het voor hun klanten het 
belangrijkst is: the Moment of Service™️. 

De branche-expertise van onze mensen en ons groeiende ecosysteem, 
gecombineerd met de toewijding om bij te dragen aan elke stap, is wat 
IFS een erkende marktleider en de meeste aanbevolen leverancier in onze 
branche heeft gemaakt. Ons team van 5900 medewerkers belichaamt 
elke dag onze kernwaarden van flexibiliteit, betrouwbaarheid en 
samenwerking in het ondersteunen van onze 10.000+ klanten. Lees meer 
over hoe onze enterprise software-oplossingen uw bedrijf kunnen helpen 
op ifs.com.


