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THEMA: FMIS

M is het gebouw van stichting AKN 

(AVROTROS en KRO-NCRV) en daar-

mee de thuisbasis van mediamakers en 

-liefhebbers, van gevestigde namen als

Teun van de Keuken en Antoinette Hert-

senberg tot opkomend talent. Binnen

het gebouw werken de ondersteunende

diensten met het FMIS van Ultimo.

VIJF AFDELINGEN

“Ultimo wordt door vijf afdelingen ge-

bruikt: front of house, facility services, 

gebouwbeheer, studiobeheer en de finan-

ciële afdeling. Wij van front of house zet-

ten het systeem bijvoorbeeld in voor re-

serveringen van onze algemene 

vergaderzalen, het doen van facilitaire 

meldingen en het aanmelden van gasten”, 

vertelt Cyrelle Omer, Coördinator Front 

of House bij M. 

KOPPELING MET AFAS 

De andere afdelingen gebruiken het sys-

teem voor beveiligingsaspecten, reserve-

ren en offreren van TV-studio’s, het in-

schakelen van onderaannemers en het 
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versturen van offertes en facturen.  

Omer: “Als het om dat laatste gaat dan 

wordt er momenteel gewerkt aan een 

koppeling met AFAS”, legt Omer uit. 

AFAS biedt klanten sinds kort namelijk 

een gecertificeerde, betrouwbare real-

time koppeling met Ultimo. “Daarbij 

worden bestellingen en facturen uit Ulti-

mo geautomatiseerd overgezet naar 

AFAS ERP Software. Superhandig”, weet 

Omer. Zij ervaart het gebruik van het 

FMIS overigens als gebruiksvriendelijk. 

ZELF AANPASSINGEN DOEN

“Ik werk hier sinds april 2018 en had het 

systeem al heel snel daarna onder knie. 

Graag zou ik nog meer zelf willen doen 

binnen systeem, bijvoorbeeld bepaalde 

kleine aanpassingen aan modules. Nu 

moet daarvoor een consultant worden 

ingeschakeld, terwijl ik denk: dat kan ik 

ook zelf.”

PLATTEGRONDEN   

Behalve de koppeling met AFAS kijkt M 

nadrukkelijk naar bredere toepassingsmo-

gelijkheden van het systeem.  

Omer: “Wij van de afdeling front of house 

doen nu nog veel handmatig, zoals offertes 

en factureren. Dat willen we in de toe-

komst allemaal binnen Ultimo kunnen re-

gelen. En de afdeling gebouwbeheer wil 

alle plattegronden opnemen in het FMIS, 

terwijl facility services de contracten met 

onderaannemers in het systeem wil invoe-

gen. Kortom, wij gebruiken het systeem 

nu vooral nog als registratiesysteem, dat 

moet uitgroeien naar een volwaardig 

FMIS-gebruik.”  


