
Safety Management  
(HSE) Software 

Live-link your assets and facilities.
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VOLLEDIG  
VERTROUWEN
HET BELANG VAN EEN VEILIGE  
WERKOMGEVING VINDEN WIJ ONBETAALBAAR. 
DIE VEILIGHEID WILLEN WIJ ZO GOED 
MOGELIJK ONDERSTEUNEN. DOOR ONS TE 
HOUDEN AAN DE NOODZAKELIJKE REGELS 
EN WETTEN. DOOR MAATREGELEN TE 
TREFFEN, VOOR IEDER KLEIN DETAIL. EN 
DOOR NOG EVEN EXTRA TE CHECKEN.

JE ZOU HAAST DENKEN DAT DEZE ENORME FOCUS OP 

VEILIGHEID TEN KOSTE GAAT VAN DE EFFICIENCY. MAAR 

NIETS IS MINDER WAAR. ALS PROCESDENKERS, MET 

VEEL EXPERTISE OP HET GEBIED VAN MAINTENANCE EN 

FACILITY MANAGEMENT, WETEN WE DAT U DAAR NIET 

OP ZIT TE WACHTEN. MAXIMALE VEILIGHEID BETEKENT 

VOOR ONS MAXIMALE EFFICIENCY. EN ANDERSOM.
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INMIDDELS HEBBEN WIJ JARENLANG KENNIS 

OPGEDAAN IN MAINTENANCE PROCESSEN. AL SINDS 

ONZE OPRICHTING IN 1988. ALS PROCESDENKERS 

ZIJN WE ALTIJD GEFOCUST OP HET BEHALEN VAN 

MEERWAARDE. WAAR IN HET PROCES KUNNEN WE 

HET NOG SLIMMER INRICHTEN? NÓG EFFICIËNTER? ZO 

KWAMEN WE TOT DE CONCLUSIE DAT HET SLIM ZOU 

ZIJN OM MAINTENANCE EN SAFETY MET ELKAAR TE 

INTEGREREN. DE WERKVLOER IS IMMERS HET TERREIN 

VAN BEIDE DISCIPLINES. DAAROM REALISEERDEN 

WE EEN INTEGRALE OPLOSSING VOOR ONDERHOUD 

EN HSE, VOOR MEER INZICHT. INZICHT OM BELEID 

EN PASSENDE MAATREGELEN DOOR TE VOEREN. 

WAARBIJ VEILIGHEID ÁLTIJD VOOROP STAAT. 

De HSE-suite – waarover u in deze brochure meer leest – is een mooie 

aanvulling op onze maintenance software. U kunt de HSE-suite in z’n 

geheel aanschaffen, maar ook als losse modules in gebruik nemen. 

Zo hoeft u niet een complete set in gebruik te nemen, waarvan u 

eigenlijk maar de helft nodig heeft. U kiest enkel de modules die het 

beste bij uw organisatie passen. Door de HSE-suite in combinatie met 

onze oplossingen voor maintenance, facility , fleet en/of IT service 

management te gebruiken, beschikt u over een meer dan compleet 

pakket. Een moderne en toonaangevende oplossing voor uw  

enterprise asset management (EAM). Waarbij efficiency en  

veiligheid elkaar versterken. Live-link your assets and facilities. 

SEE VITAL 
SIGNS. 
TAKE VITAL 
ACTION.
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THE SAFETY COCKPIT 

OVERVIEW AND SAFETY

HOE VERMIJDT U RISICO’S? RISICO’S MET BETREKKING 
TOT VEILIGHEID EN KWALITEIT. MAAR OOK ALS HET 
GAAT OM MILIEU EN GEZONDHEID. U HEBT ZICH, 
HOE DAN OOK, ALTIJD AAN WETTEN EN REGELS 
TE HOUDEN. EN U MOET ALS SAFETY MANAGER 
CONSTANT ALERT ZIJN, OP AL UW ASSETS. HET 
CREËREN VAN EEN VEILIGE WERKOMGEVING  
VRAAGT EEN HOOP VAN U, ALS ORGANISATIE.

We zetten de voordelen van de HSE-suite even 

voor u op een rijtje. De suite zorgt ervoor dat er 

een verregaande integratie kan plaatsvinden 

tussen HSE-gerelateerde werkzaamheden en 

asset management, waardoor u

•  Eenvoudig aan kunt tonen dat uw organisatie 

aan belangrijke wet- en regelgeving (zoals 

BRZO) voldoet.

•  Een digitale werkvergunningenadministratie 

kunt voeren, inclusief digitale bekrachtiging bij 

uitgifte, verlenging en oplevering.

•  Visueel overzicht hebt over openstaande 

werkvergunningen.

•  De LOTO-procedure integreert met uw 

onderhouds- en werkvergunningenproces.

•  Uw LOTO-plannen grafisch samenstelt vanaf 

de P&ID.

•  HSE-incidenten en overige storingen in één 

geïntegreerde applicatie inzichtelijk krijgt.

•  Modificaties gestructureerd in behandeling 

kunt nemen, doordat deze in uw huidige 

werkorderstroom of projectenbeheer worden 

geïntegreerd.

•  Storingen, technische werkzaamheden en 

opmerkingen van operators in één overzicht 

kunt vastleggen, gekoppeld aan de bestaande 

assetstructuur.

•  Gebruik kunt maken van blauwdrukken, 

waardoor voor repeterende werkzaamheden 

efficiëntie wordt behaald.

Met onze HSE-suite, kunt u gebruik maken van 

vijf modules, die de borging van safety een stuk 

overzichtelijker maken.

Die HSE-suite hebben we samen met onze 

klantenpanels gerealiseerd. Die zijn ons veel waard. 

Het zijn de mensen in de markt die - al luisterend naar 

hun assets – met de modules van Ultimo werken. Hun 

input en suggesties nemen we bloedserieus. Zodat 

we gedurende het proces continu kunnen blijven 

verbeteren.  

Je bent nu eenmaal procesdenker of je bent het 

niet. Door onder meer onze klantenpanels zijn we 

er honderd procent zeker van dat u met onze HSE-

modules uw safety management gestructureerd 

naar een hoger niveau kunt tillen. 

Werkvergunningen (en add-on Taakrisicoanalyse) 

Deze module ondersteunt het proces van het beheren 

en uitgeven van werkvergunningen. Een belangrijk 

onderdeel – voor veel organisaties – in het creëren van 

een veilige werkomgeving. U behaalt, door inzet van de 

module, extra voordeel bij de integratie van werkorders 

en werkvergunningen. Dat resulteert in een gestroomlijnd 

en efficiënt werkvergunningenproces. De module is in 

samenspraak met een klantenpanel ingericht conform het 

gangbare proces ’aanvraag, maatregelen door verstrekker, 

maatregelen door houder en bekrachtiging.’ U kunt gebruik 

maken van handige blauwdrukken en sjablonen. En de 

bekrachtiging kan snel en digitaal plaatsvinden middels 

een handtekening in de app Ultimo Go+. De optionele 

functionaliteit Smart images + maakt het mogelijk om alle 

actieve werkvergunningen te visualiseren. In bijvoorbeeld 

een plot plan of luchtfoto. Zo ziet u in één oogopslag waar 

er gewerkt wordt en welke activiteiten een hoog risico 

hebben. Daarnaast kunt u geplande werkvergunningen op 

basis van hun locatie visualiseren. 

Met de add-on Taakrisicoanalyse (TRA) voert u gemakkelijk 

en snel in Ultimo een TRA uit op een werkvergunning 

met een hoog risico. Dat doet u volledig digitaal. Zo 

kunt u risico’s van werkzaamheden eenvoudig vooraf 

inventariseren, met als doel gevaarlijke situaties 

voorkomen. 

Lockout Tagout

Met Lockout Tagout (LOTO) voorkomt u het onverwacht 

inbedrijfstellen van installaties of apparatuur tijdens 

onderhouds- of herstelwerkzaamheden. Het veiligstellen 

van installaties is essentieel in het creëren van een 

veilige werkomgeving. Wanneer LOTO van toepassing 

is, kan dit (bij de werkvoorbereiding) op de werkorder of 

werkvergunning worden aangegeven. Ook bij periodieke 

werkzaamheden. Daarnaast kunt u een mobile device 

gebruiken. Voor een zo accuraat mogelijke registratie. Met 

LOTO kunt u labels en sloten ook op locatie plaatsen en 

verwijderen. Daarmee borgt u de tijdige en daadwerkelijke 

uitvoering van preventieve en periodieke (onderhouds-)

werkzaamheden, ná plaatsing van alle benodigde sloten en 

labels. Met deze module integreert u de procedure binnen 

één applicatie met uw onderhouds-  

en werkvergunningenproces.

U kunt nu ook een P&ID (Piping and Instrumentation 

Diagram) als visuele ondersteuning gebruiken, bij het 

maken van een LOTO-plan of -aanvraag. P&ID’s kunnen 

worden vastgelegd in Ultimo. En worden gekoppeld en 

geopend in een viewer.  

Daarin kan op een P&ID exact worden aangegeven 

waar een slot of label moet worden toegevoegd. 

Vervolgens wordt een markering weergegeven. 

Vanuit een grafische weergave wordt de volledige 

veiligstelling als het ware ’ontworpen’. Hiermee kan  

er geen verschil meer ontstaan tussen de registratie 

in Ultimo en markeringen op P&ID op papier. Voor 

deze visuele ondersteuning is de functionaliteit  

Smart Images+ benodigd.
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“Het gaat om beheer, beheer en nog eens 
beheer. De verschillende HSE en Maintenance 
modules van Ultimo zijn allemaal aan elkaar 
gekoppeld. Minder klikken, minder tijdverlies  
en eenduidige procedures en communicatie.  
Dat zijn grote voordelen.”

Willem Peter Feenstra, 
bedrijfsleider onderhoud, 
ARN bv

Verkrijgbaar als SaaS-oplossing

Intuïtief & gebruiksvriendelijk Naar eigen wensen aanpasbaar

Modulaire opbouw & schaalbaar

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

Best practice door  
samenwerking met klanten

Met Ultimo krijgt u meer…

• De standaard meegeleverde Ultimo 

Customization Tool stelt u en onze consultants 

in staat om de standaard software op maat 

te snijden, op uw bedrijfsspecifieke processen. 

Voor extra rendement en gebruiksgemak.

•  Een pragmatisch hulpmiddel dat is ontworpen 

met bovengemiddelde aandacht voor 

gebruiksvriendelijkheid. Gebruik de apps 

Ultimo Go & Go+ om eenvoudig op locatie 

werkzaamheden te verrichten.

•  Stuur op belangrijke KPI’s met onze standaard 

dashboards en rapportages. Ook zelf 

eenvoudig aan te maken en mogelijkheden 

voor Business Intelligence beschikbaar.

•  Integreer de software met andere 

bedrijfssoftware en slimme toepassingen op 

het gebied van Internet of Things (IoT) voor 

meer rendement.

•  Zowel beschikbaar als On-Premises (installatie 

op uw server) als SaaS-dienst (abonnement in 

de cloud).

Wachtoverdracht

Met de module Wachtoverdracht creëert u een 

digitaal logboek. Zo overziet u de gehele commu-

nicatiestroom tussen operators van assets onderling 

en tussen operators en andere belanghebbenden. 

Per werkdienst kunnen opmerkingen worden 

geregistreerd, die van belang zijn voor een 

volgende dienst. Een grote meerwaarde voor u. Die 

meerwaarde – om deze meldingen in Ultimo onder te 

brengen – zit ’m in het geïntegreerde inzicht dat wordt 

gerealiseerd. Storingen, technische werkzaamheden 

en opmerkingen van operators zouden anders niet in 

Ultimo terecht zijn gekomen. En stuk voor stuk zijn ze 

gekoppeld aan de assetstructuur.  

Management of Change (MoC)

Met deze module wordt in uw asset management-

systeem ondersteuning geboden aan het MoC-

proces binnen uw organisatie. Zo bent u in staat om 

modificaties aan te vragen en op gestructureerde 

wijze op te volgen. Een belangrijke voorwaarde, voor 

het voldoen aan onder andere de BRZO-wetgeving 

(Besluit Risico’s Zware Ongevallen) en de Seveso-

richtlijn. Het proces vindt volledig digitaal in Ultimo 

plaats. Niet meer op papier. Dat zorgt voor een veel 

overzichtelijker plaatje en zeer efficiënte afhandeling 

van het proces. Na het indienen van een aanvraag 

voor een modificatie wordt deze voorbereid. 

Gedurende het proces kunt u gebruik maken van 

checklists - om gestructureerd te beoordelen en te 

controleren - en kunnen risicoanalyses vastgelegd 

worden. Als de modificatie is goedgekeurd, kan de 

uitvoering plaatsvinden. De bijbehorende activiteiten 

worden efficiënt geïntegreerd in de reguliere werk-

orderstroom van de module Werkorderbeheer 

of Projectenbeheer. Het proces is middels 

managementinformatie overzichtelijk te  

monitoren. 

HSE-Incidentenbeheer

Met HSE-Incidentenbeheer ondersteunt u het proces 

van melding, behandeling en evaluatie van HSE-

incidenten. Op het gebied van veiligheid, kwaliteit, 

gezondheid en milieu. Na het vastleggen van het 

incident – inclusief de direct genomen, tijdelijke 

maatregelen - kan het incident in behandeling  

worden genomen. De bijbehorende risicoanalyse, 

de oorzaken en een gevolgenonderzoek worden 

geregistreerd. Concrete maatregelen kunnen worden 

vastgesteld en opgevolgd. In de evaluatiefase kan 

het incident worden beoordeeld en geaccordeerd. 

De (standaard) managementrapportages zorgen 

ervoor dat u trends, met betrekking tot uw HSE-

incidenten, kunt ontdekken en analyseren. Met als 

doel te leren van incidenten en het aantal (en de 

impact ervan) te verminderen. Met deze module 

integreert u het beheer van HSE-incidenten in uw 

asset management systeem en beperkt u het aantal 

afzonderlijke applicaties binnen uw organisatie. Dit 

komt uw beheerskosten aanzienlijk ten goede. 
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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. 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.

ÉÉN PLATFORM. 
ZEVEN KEER INZICHT 
 EN CONTROLE.

FACILITY
MANAGEMENT

MAINTENANCE
MANAGEMENT

IT SERVICE
MANAGEMENT

SAFETY
MANAGEMENT

INFRA ASSET
MANAGEMENT

MEDICAL ASSET
MANAGEMENT

FLEET
MANAGEMENT



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

LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.
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