Facility management
software

Live-link your assets and facilities.

EN WEER
DOOR

VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR
FACILITAIRE DIENSTEN BETEKENT
VERANTWOORDING NEMEN VOOR
ALLE LOPENDE ZAKEN. EN DIE
VOORAL LOPEND HOUDEN. WANT
ALLES MOET DOOR.
UW WEKEN ALS FACILITY MANAGER ZITTEN
IN DE REGEL BARSTENSVOL UITDAGINGEN.
VOORTDUREND PROBLEMEN OPLOSSEN
KLINKT WAARSCHIJNLIJK BEKEND IN DE OREN.
VRAAGSTUKKEN VAN EEN GERUSTSTELLEND
ANTWOORD VOORZIEN. STILSTAND WEER
VLOTTREKKEN. ONTBREKENDE ZAKEN
AANVULLEN. STORINGEN ONTSTOREN EN
TELEURSTELLING OMZETTEN IN VOLDOENING
EN TEVREDENHEID. DAT LUKT STUKKEN BETER
MET ULTIMO.
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SEE VITAL
SIGNS.
TAKE VITAL
ACTION.

NAAST ONDER MEER MAINTENANCE EN
IT SERVICE MANAGEMENT SOFTWARE, HEEFT
ULTIMO OOK VOOR FACILITY MANAGEMENT
EEN REEKS AAN SOFTWAREMODULES
ONTWIKKELD. HIERMEE KUNT U UW
ORGANISATIE OPTIMAAL FACILITEREN. MET
HET UITGEBREIDE FACILITY MANAGEMENT
INFORMATIESYSTEEM (FMIS) HEEFT U
EEN DOORDACHT SOFTWAREPLATFORM
IN HANDEN WAARMEE U STRUCTUUR
AANBRENGT IN UW BEDRIJFSPROCESSEN.
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Al uw (human) assets en facilities met de daarbij horende processen
kunt u met het FMIS Ultimo beheren. U bouwt op deze manier
een informatiestroom op die van grote waarde is voor uw gehele
organisatie. Informatie over het onderhoud, de gebouwen, de catering,
facilitaire reserveringen, de servicedesk, de receptie, schoonmaak,
beveiliging en bijvoorbeeld de afspraken met derden. Niet zelden zijn dit
cruciale signalen waar u of een collega direct mee aan de slag moet.
Op operationeel niveau stelt het u in staat uw facilitair beleid
te monitoren. Naast een slagvaardig overzicht bent u tevens
een strategisch sturingsinstrument aan het formeren. Door het
structureren van uw processen neemt uw grip toe en vergaart u –
ook voor uw collega’s, MT- en directieleden – zeer relevante informatie.
De software ondersteunt u bovendien bij ketenintegratie, doordat u
uw klanten direct kunt betrekken bij het systeem. Niet alleen vergroot
dit de efficiency, ook de klantgerichtheid wordt gestimuleerd, omdat
uw klanten zelf actief participeren in het dienstverleningsproces met
Self Service. Live-link your assets and facilities.
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THE FACILITY COCKPIT

OVERVIEW AND CONTROL
VANAF HET MOMENT DAT U ULTIMO GEBRUIKT,
GAAT U INFORMATIE DIGITAAL VASTLEGGEN.
U GAAT EENVOUDIG OVERZICHT CREËREN IN
DE HOEVEELHEID INFORMATIE EN DAARDOOR
VEEL MEER ZIEN. ZODAT U KUNT LUISTEREN
NAAR WAT U ZIET.

U heeft te maken met de doelstellingen van
uw organisatie en de strategische lijnen die zijn
uitgezet. Hoe hoog de lat ook ligt, het is aan u om
de ondersteunende inspanningen in goede banen
te leiden. In dienst van uw organisatie schiet het
telkens door uw hoofd: ‘Hoe los ik vandaag de urgente
storingen op? Hoe kan ik ze voorkomen? Hoe houd
ik mijn interne en externe klanten tevreden? En mijn
medewerkers? Hoe zorg ik dat facilitaire projecten op
tijd en binnen budget succesvol worden afgerond?’
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Bij Ultimo vinden wij dat een softwareapplicatie haar
dienst pas echt bewijst als operationele informatie
wordt gekoppeld aan managementinformatie. Liefst
zo eenvoudig mogelijk. Eén van de belangrijkste
redenen om software in te zetten, is juist die extra
waardevolle informatie die het reilen en zeilen van
de organisatie blootlegt. Zodat u daar vervolgens
zinnige acties aan kunt verbinden. See vital signs,
take vital action.

Dashboards en rapportages
Stuur op belangrijke KPI’s met overzichtelijke
dashboards. Zo blijven planning, uitvoering en
voortgang van activiteiten binnen uw grip en
borgt u uw Service Level Agreements. Diverse
rapportagemogelijkheden zijn naar wens aan te
passen en geven u nog meer inzicht in de behaalde
prestaties. Van voortgang van activiteiten tot
financiële resultaten. Met speciaal ontwikkelde
templates heeft u een volledig dynamisch
en interactief managementoverzicht tot uw
beschikking. Niet alleen de juiste stuurinformatie
voor management en directie. U kunt deze ook
op aantrekkelijke wijze presenteren. Bij audits en
controles toont u hierdoor trouwens eenvoudig aan
dat u belangrijke regelgeving naleeft en aan gestelde
normen voldoet.

Voor frontoffice en backoffice
Met Ultimo ondersteunt u zowel uw front- als uw
backoffice. Het is dé manier om uw dienstverlening
compleet te maken. Alle werkprocessen efficiënter te
maken. Facility management is nu eenmaal een zeer
breed vakgebied en dus heeft u te maken met veel
verschillende ondersteunende processen. Het FMIS
Ultimo is de juiste volwassen tool hiervoor. Niet alleen
op het gebied van communicatie zal doortastender
gewerkt worden, ook de coördinatie, uitvoering
en afhandeling van facilitaire werkzaamheden
verlopen doelmatiger. U merkt gauw dat uw
medewerkers op een slagvaardige manier de
werkzaamheden uitvoeren. En minder tijd kwijt
zijn aan het beantwoorden van onnodige e-mail
of telefoontjes. Doordat u de werkzaamheden
met Ultimo coördineert, is het risico kleiner dat u
belangrijke werkzaamheden vergeet. Notificaties
houden u en uw klanten bovendien op de hoogte van
belangrijke gebeurtenissen, statusveranderingen of
nieuwe rapportages. Ook het borgen van afspraken
gaat gemakkelijk en datzelfde geldt voor het
beheren van de vele contracten en/of leveranciers
van uw organisatie.

Tijd, geld…en plezier
Voor u zijn twee parameters van belang: tijd en geld.
Loopt het allemaal nog volgens planning? En blijft
het allemaal binnen budget? Ultimo geeft u continu
zicht op de gemaakte kosten, de grenzen van het
afgesproken budget en de voortgang van projecten.
Met het oog op de gebruiksvriendelijkheid hebben
we dit zelfs eenvoudig gekoppeld aan de borging
van de (contractuele) verplichtingen met anderen.
Voor u als facility manager zijn het beheersen van
de kosten en het intact houden van de planning
doorslaggevend. Maar vergeet het verhogen van het
facilitaire werkplezier binnen uw organisatie niet.
Niet alleen onze software helpt daarbij. Dat we deze
software vervolgens ook verbinden met nieuwe
informatietechnologie, helpt ook een handje. Met
Ultimo maakt u facility management smart en uw
klanten happy! Op onze site (www.ultimo.com/IoT)
beschrijven we allerlei actuele voorbeelden.

Met FMIS Ultimo alles op een rijtje
• Inzichtelijke dashboards en rapportages
• Stuurinformatie aantrekkelijk gepresenteerd
• Onmisbaar bij audits en controles
• Meer structuur en efficiency
• Betere interne en externe communicatie
• Impuls voor klant- en
medewerkerstevredenheid
• Grip op kosten en projecten
• Self Service
• Efficiënt meld- en afhandelproces
• Integratie kennisboom en Self Service
• Smart meting klanttevredenheid
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De laagdrempelige inzet van Self
Service zorgt bij onze organisatie
voor extra structuur. Het gebruik
moet laagdrempelig zijn, omdat
niet iedere melder veel ervaring
heeft met het systeem.

Doe-het-zelven is win-win
Het aanmaken van reserveringen, het doorgeven
van storingsmeldingen, het aanvragen van sleutels
of andere persoonlijke middelen, het registreren
van complimenten of klachten. Als uw klanten dit
zelf zouden doen, slaat u hiermee twee vliegen
in één klap: uw klanten zijn meer betrokken bij
uw dienstverlening en uw medewerkers worden
vrijgemaakt voor een deel van hun werkzaamheden.
Ultimo biedt Self Service. Een win-win. Hun
persoonlijke Self Servicepagina met extra nadruk
op de gebruiksvriendelijke inrichting. Door de
kennisboom via Self Service beschikbaar te stellen,
wordt de druk op uw backoffices waarschijnlijk
nog verder verlaagd. Klachten van uw klanten, hun
wensen, informatieverzoeken of storingen (KWISmeldingen) zet Ultimo automatisch op de juiste plek
voor de opvolging en afhandeling. De klant ziet de
melding terug in een handig overzicht en wordt op de
hoogte gehouden van de vorderingen. Na afhandeling
van de KWIS-melding kan de klant zijn of haar
tevredenheid kenbaar maken, zodat de kwaliteit van
de dienstverlening steeds verder wordt verbeterd.
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Marc Born,
facility manager,
Intergamma

Ultimo Customization Tool
Met Ultimo krijgt u de beschikking over bewezen en
gebruiksvriendelijke standaardsoftware, conform
marktstandaarden. Maar omdat uw situatie op
bepaalde aspecten uniek is, hebben wij onze software
zo gemaakt dat deze eenvoudig op maat te snijden
is. Om voor u extra rendement en gebruiksgemak te
behalen. Standaard software op maat noemen we dat.
En flexibel. Want met de Ultimo Customization Tool
stelt u uw applicatiebeheerder in staat uw applicatie
op eenvoudige wijze (zonder programmeerwerk) te
beheren, te personaliseren en aan te passen. Ook
(eind)gebruikers zijn zelf in de gelegenheid om de
software naar eigen wens te finetunen.

Gemakkelijk in het gebruik
Onze handige verkenners, ruim opgezette panels, het
gebruik van iconen en pictogrammen, de eenduidige
schermopbouw met tabbladen en eenvoudige
zoekmogelijkheden. Het zijn allemaal kenmerken van
het gebruiksvriendelijke karakter van onze software.
Wat uw leven ook eenvoudiger maakt, is de inzet
van de apps Ultimo Go en Go+ om mobiel te werken.
Gebruik uw smartphone of tablet om op locatie
informatie op te zoeken, meldingen te doen of om
werkzaamheden af te handelen. De Ultimo software
is webbased. Schaf de software eenmalig aan (met
een installatie van de software op uw eigen server)
of huur de software via een abonnement (waarbij
u gebruik maakt van de software in de cloud). Deze
huuroptie – Software as a Service (SaaS) – betekent
dat wij u volledig in de watten leggen bij het beheer
van het FMIS, inclusief updates.

Intuïtief & gebruiksvriendelijk

Naar eigen wensen aanpasbaar

Modulaire opbouw & schaalbaar

Verkrijgbaar als SaaS-oplossing

Eenvoudig koppelbaar
(IoT, ERP, HR, etc.)

Best practice door
samenwerking met klanten
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WAT
OOK HEEL
HANDIG IS
Maak ook kennis met onze professionele servicedienstverlening.
Reuzehandig bij de ingebruikname van de software maar ook
bij het reguliere gebruik staan wij u bij – als u dit fijn vindt. Wij
hebben niet alleen onze software zelf ontwikkeld, ook over
de manier hoe we deze software bij u implementeren hebben
we goed nagedacht. Heel pragmatisch. Als u daar zelf ideeën
over heeft, mag dat natuurlijk ook, maar wij hebben ons idee
hierover gebaseerd op de projectmanagementmethodiek
PRINCE2®. En op onze ervaringen (sinds 1988). U wilt per slot
van rekening een goed werkend product conform uw wensen
en eisen. Implementeren doen we samen. Een kwestie van
U&I² (You & I). Hier stopt onze dienstverlening overigens niet.
Tijdens de opstartfase maakt u kennis met de opstartcoach
en het speciaal samengestelde ‘Opstartcanvas’. Een handig
hulpmiddel om de doelen te bepalen en de werkwijze verder te
bespreken. Tijdens en na de implementatie heeft u toegang tot
onze Customer Portal, bijvoorbeeld om projectgerelateerde
informatie te raadplegen. Na implementatie maakt u kennis met
ons Customer Success Team. Zij maken u helemaal vertrouwd
met Ultimo.
U kunt gebruik maken van ons uitgebreide aanbod aan trainingen
(klassikaal, in company of via e-learning), u kunt leren van de
ervaringen van andere Ultimo gebruikers en onze consultants
staan klaar om u advies te geven. Net als u, willen wij namelijk dat
u maximaal profiteert van de voordelen van de software. Oh ja,
als u na ingebruikname vragen heeft of ondersteuning wenst,
kunt u terecht bij onze afdeling customer support. We stellen op
verzoek trouwens met alle plezier een onderhoudscontract op
om de onderlinge afspraken over het gebruik van de helpdesk en
de updates van de software te borgen.
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MEEST TOEGEPASTE MODULES
Hieronder treft u een selectie aan van de meest toegepaste modules van Ultimo Facility Management.
Het gehele overzicht van alle beschikbare modules, hun specifieke werking en de voordelen hebben
we op onze website gezet. Voor de best passende samenstelling van modules (bestaande uit een rijk
basispakket, eventueel aangevuld met optionele modules) trekt u onze adviseurs gewoon aan hun jas.
Dan krijgt u gericht advies.

Business Integration
Integreer Ultimo met diverse andere
bedrijfssystemen om nog efficiënter te werken.

Projectenbeheer
Beheer uw facilitaire projecten.

Contractenbeheer
Inzichtelijk contractmanagement.

Rapportages & Dashboards
Monitor de voortgang/KPI’s met diverse standaard
rapportages/dashboards.

Energiebeheer
Registreer en monitor het energieverbruik van
installaties, procesfuncties en gebouwen.

Reserveringen
Faciliteer het reserveren van ruimtes, catering
en middelen.

HSE-Suite
Complete set modules ten behoeve van Health,
Safety & Environment.

Self Service
Betrek uw (interne) klant op gebruiksvriendelijke
wijze bij het facilitaire proces.

Kennisboom
Deel opgedane kennis met collega’s en klanten.

Servicedesk
Functionaliteit om klachten, wensen, infoverzoeken
en storingen (KWIS) te beheren en af te handelen.

Meerjarenplanning Onderhoud
Genereer MJOP-jaarplannen, inclusief budgettering
en takenpakketten. Maak hierbij gebruik van
objectieve conditiemetingen.

Objectenbeheer
Compleet (administratief) beheer van inventaris en
installaties.

Periodiek onderhoud en planning
Slim plannen van periodieke activiteiten/
werkzaamheden.
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ZEVEN KEER
INZICHT EN
CONTROLE.

Vastgoedbeheer
Beheer uw gehele vastgoedportefeuille.

Voorraadbeheer & Inkoop
Beheer de voorraden en ondersteun de inkoop
van artikelen (producten- en dienstencatalogus
mogelijk).

Ultimo Go(+)
Apps om mobiel te werken.

Met Ultimo beschikt u over één centraal platform
voor zeven domeinen: Facility Management,
IT Service Management, Maintenance Management,
Fleet Management, Medical Asset Management,
Safety Management en Infra Asset Management.
Profiteert u ook van deze integrale inzet?
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LIVE-LINK
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

BELGIË
Ultimo Software Solutions bvba
Mechelen Campus, gebouw A
Schaliënhoevedreef 20
2800 Mechelen
Tel: +32 15 44 41 44

DUITSLAND

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?

sales@ultimo.com | ultimo.com

Ultimo Software Solutions GmbH
Lohbergstraße 20a
46537 Dinslaken
Tel: +49 2064 82 84 754

NEDERLAND
Ultimo Software Solutions bv
Waterweg 3
8071 RR Nunspeet
Tel: +31 341 42 37 37

VERENIGD KONINKRIJK
Ultimo Software Solutions Ltd
49 Piccadilly
Manchester M1 2AP
Tel: +44 161 826 93 49
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