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Onderhoudsconcepten en onderhoudsbeheersyteem gekoppeld

Meer vrijheid én grip op onderhoud
Asset Management Power Suite is een softwarepakket om de onderhoudsprocessen in
te richten én te optimaliseren. Deze software geeft de gebruiker de mogelijkheid om
de assets te inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens,
onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en voorraadartikelen en middels scenario’s te
optimaliseren. CMS Asset Management heeft nu Power Suite gekoppeld aan
onderhoudsbeheersystemen (OBS).
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Voordelen op een rij
1. Het asset register kun je uploaden in Power Suite. Voordeel: snel en efficiënt een model
opbouwen in Power Suite met een gelijke structuur als in Infor EAM.
2. Nadat je een risicoanalyse met Power Suite uitvoert en bepaalt wat risicovol is voor de
bedrijfsdoelstellingen, zet je de risicoindicatie over naar Infor EAM. Voordeel: risicovolle assets
worden inzichtelijk in Infor.
3. De taken-bibliotheek (standaard onderhoudsregels) kan direct vanuit Power Suite naar Infor
EAM. Voordeel: de taken-bibliotheek kan worden beheerd in één systeem en gebuikt in
meerdere systemen.
4. Als je een asset binnen Infor EAM selecteert en informatie ophaalt uit Power Suite, kun je
beoordelen of het onderhoudsconcept voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen. Voordeel: efficiënte
en effectieve controle of het onderhoud voldoet aan de bedrijfsdoelstellingen.
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