ULTIMO CUSTOMER CASE BEWISYNBRA

FACTS AND FIGURES
SECTOR
Manufacturing

LOCATIES
12 in Europa

MAINTENANCE & SAFETY GEÏNTEGREERD
BINNEN ÉÉN SYSTEEM.

SOLUTION

BEWISYNBRA GAAT
VOOR EFFICIËNTIE
MET BEHULP VAN
ULTIMO.

Ultimo Maintenance Management

UITDAGINGEN
•
•
•

Van twee aparte systemen naar één
systeem.
Hogere efficiëntie.
Betere borging van KPI’s en
rapportages.

RESULTATEN
•
•
•

Een veiligere werkomgeving door
integratie HSE/Maintenance.
Betere borging van processen.
Eenvoudiger voldoen aan de wet- en
regelgeving.

De in Etten-Leur gevestigde BEWi Group is een innovatief bedrijf dat piepschuim produceert voor verschillende doeleinden.
Van het isoleren van daken en het aanleggen van systemen in
de wegenbouw, tot het gebruik van haar nieuwste soort ‘bio’
piepschuim. BEWiSynbra maakt al jaren gebruik van Ultimo. Ter
ondersteuning van de maintenance processen en sinds kort ook
voor de safety processen.
Tot voor kort werkte BEWiSynbra met aparte systemen voor
de registratie van gegevens en het beheren van hun processen.
Maar toen bleek dat Ultimo ook de voor hen relevante HSE software modules aanbood, was de keuze snel gemaakt.
BEWiSynbra ging enkel door met de modules van Ultimo. Efficiënt, alles in één maintenance management systeem. Het resultaat: een veiligere werkomgeving, betere borging van processen
én goed kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving op HSE
gebied.

‘Betrek de eindgebruiker in een vroeg
stadium bij het proces.’
THEO VAN MOURIK, TECHNICAL MANAGER

Live-link your assets and facilities.

‘Procedures zijn gelijk duidelijk, want ze zijn
geautomatiseerd en processen sluiten haarfijn op
elkaar aan.’

Betere borging
“Het genereren van rapportages en KPI’s was
handwerk en de controle en borging was minimaal.
We wilden hiervoor graag een andere, efficiënte
oplossing”, aldus Theo van Maurik, Technical Manager
bij BEWISynbra. Die oplossing vonden ze in Ultimo.
Geen aparte systemen meer voor alle verschillende
HSE- en Maintenance-processen, maar één centrale
oplossing: Ultimo. Het resultaat is een veiligere
werkomgeving, waar een betere borging plaatsvindt
en waar op een gestructureerde manier kan worden
voldaan aan belangrijke wet- en regelgeving. Maar
bovenal efficiency. Want door Maintenance en
Safety met elkaar te integreren, sluiten processen
veel beter op elkaar aan.”
Soepele migratie van gegevens
De weg naar efficiency, vroeg echter wel om een dito
aanpak. De HSE-processen voor Werkvergunningen,
Management of Change én HSE-incidenten moesten
van aparte systemen naar Ultimo gemigreerd
worden. Ultimo heeft veel ervaring met het migreren
van gegevens, wat uitermate goed van pas kwam.

Ultimo concludeerde dat de aanpak per module
moest verschillen. Voor de module Werkvergunningen
kon er een één op één kopie gemaakt worden,
die vervolgens naar Ultimo is geëxporteerd.
Voor Management of Change paste een stapsgewijze
implementatie beter en voor HSE-incidenten
was het vooral belangrijk dat het gebruik zo laagdrempelig mogelijk zou zijn. “Betrek de eindgebruiker
in een vroeg stadium bij het proces. Zo creëer je een
veel hogere acceptatie”, vertelt Van Maurik.
Dagelijks profiteren
BEWISynbra profiteert dagelijks van de efficiëntere
werkwijze, waarbij Maintenance en Safety met elkaar
geïntegreerd zijn: “Procedures zijn gelijk duidelijk, want
ze zijn geautomatiseerd en processen sluiten haarfijn op
elkaar aan.”
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