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Jack Mies is enthousiast over Asset Management Power Suite:

‘Dé tool om onderhoudsprocessen
te kunnen beheersen en beheren’
Op de InfraTech 2011 in Rotterdam lanceerde
CMS de Asset Management Power Suite. Power
Suite is een krachtig softwarepakket , waarmee
men onderhoudsprocessen kan inrichten en
optimaliseren. Jack Mies, groepsleider maintenance engineers bij CMS Asset Management ,
is bijzonder enthousiast over de nieuwe tool.
“Het pakket is uiterst flexibel en kan veel, héél
veel”, zegt hij op grond van zijn brede opleiding
en jarenlange ervaring in het vakgebied.

Wat Power Suite
allemaal kan
Asset Management Power Suite is een
totaaloplossing voor het inrichten en
optimaliseren van onderhoudsprocessen. Het is uw gereedschap voor:
• het inventariseren als input voor
beheerprocessen;
• het inventariseren van onderhoudsregels die het beleid vertalen naar
onderhoudswerkzaamheden;
• het uitvoeren van risicoanalyses;
• het analyseren van FMECA en RCM
methodieken voor het opstellen van
onderhoudsconcepten;
• het analyseren van Life Cycle Costing;
• het analyseren van verschillende
scenario’s voor het onderbouwen van
investeringen;
• het opstellen van onderhoudsbegrotingen;
• het opstellen van parameters voor
kritische reservedelen;
• het opstellen van essentiële
rapportages.
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“Bepalen wat je wel en niet goed doet” Power Suite is volgens Jack Mies ook een

Persoonlijke hulp bij
inrichten Power Suite
Natuurlijk krijgt u bij aankoop van
het softwarepakket persoonlijke
ondersteuning van onze maintenance
consultant. Hij introduceert het pakket
en helpt u niet alleen bij het opzetten
van uw assets in het systeem maar
ook met het effectief en doelgericht
gebruik van Power Suite.

pakket dat een procesgang initieert zoals het feitelijk altijd zou moeten verlopen om de
meest optimale situatie te creëren.
“Door het pakket en onze visie die erin besloten ligt, slaan wij geen stap over. Per object
wordt alle storingshistorie in verband gebracht met alle onderhoudswerkzaamheden. In
een oogopslag zie je in Power Suite de zin en de onzin van je onderhoudsconcept in
relatie tot je storingshistorie. De overzichten die je met Power Suite krijgt, helpen ook
de interne communicatie te verbeteren tussen nieuwbouw, productie en onderhoudsafdelingen.”
“Anders gezegd; Power Suite is het gereedschap om te bepalen wat je wel en niet goed
doet. Je kijkt naar wat je nu doet en hoe efficiënt dat is. Gevolgd door wat je ervoor
nodig hebt om middels een optimalisatieproces prestaties te verbeteren, risico’s uit te
sluiten en kosten in de hand te houden.”
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office manager.

Na een studie financieel management heb ik in
9 jaar ervaring opgebouwd bij verschillende bedrijven. Ik ben gestart als financieel medewerker

AGENDA
9 maart

Cursus Verkenning NEN 2767-4
NVDO Houten

bij een groothandel van een supermarktketen en
van daar uit doorgegroeid tot finance manager
bij een internationaal bedrijf, waar ik de verant-

10 maart

Thema Constructieve veiligheid. Veranderd gebruik door de tijd heen
NVDO Sectie Infra, Leiderdorp

woordelijkheid droeg voor tien B.V.’s wereldwijd.
Tijdens dit laatste dienstverband ben ik tevens
coördinator geweest voor een nieuwbouwproject

15 maart

Mini Seminair Power Suite
Quality Centre Den Bosch

voor het kantoor in Den Bosch. Daar heb ik mijn
‘spin in het web’ capaciteiten verder kunnen ontplooien en kwam ik er achter dat ik dat dagelijks

15/16 maart

Cursus verkenning Asset Management & PAS 55
CMS Den Bosch

zou willen doen!

Via een huidige collega, waar ik al jaren mee

17 maart

Landelijke Waternetwerk dag ‘het nieuwe werken‘
Gorinchem, Aqua Nederland vakbeurs

sport, ben ik bij CMS Asset Management terecht
gekomen in de functie van office manager. Met
een personeelsbestand van 15 medewerkers is

12 t/m 14 april

Maintenance Next AHOY, beurs
Rotterdam

daar altijd voldoende te regelen en op te zetten,
in de breedste zin van het woord. Onze adviseurs
moeten zich kunnen concentreren op de klant

19 mei

Mini Seminair Power Suite
Quality Centre Almere

en samen met mijn collega Nanske zorg ik daar
voor door achter de schermen alles zo vlekkeloos
mogelijk te laten verlopen. Van het plannen van
afspraken, uitwerken van offertes, opdrachten en

15/16 Juni

Cursus verkenning Asset Management & PAS 55
CMS Den Bosch

facturen tot het verzorgen van cursussen, seminars en klantendagen. Daarnaast ben ik onder andere verantwoordelijk voor de personeelszaken,
CMS uitjes en de financiële administratie. Ik geniet hier volop van en vind het fijn om de organisatie ook op dit vlak te zien groeien!

Janou de Bekker
Office manager

CMS organiseert of levert een bijdrage aan bovengenoemde agenda items, wilt u
meer weten, mail; info@cmsam.nl

