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regelmaal in uw productie.



 

Heeft u behoefte aan een overzicht van storingen óf wilt u weten wan-

neer de volgende onderhoudsstop is gepland én met welke activiteiten? 

Dan is MAINTENANCE-TRACKER het juiste tool om dit te realiseren. 

Standaard aanwezig binnen MAINTENANCE-TRACKER:

Waar zit uw onderhoudswerk?

Controle over Storingen (en meldingen)

Beheersing werkorders (Preventief onderhoud)

Werkorder dashboard

Beheersing van het magazijn

Rapportage

Koppelingen met andere systemen

Talen

Voordelen op een rij gezet

           Leon Pelders

         Team CESS Maintenance
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MAINTENANCE-TRACKER
Breng rust in uw TD en daarmee regelmaat in uw productie!

Het is een tool bedoeld voor bedrijven die voor hun alledaagse werkzaam-

heden een softwareapplicatie zoeken. Het is een tool dat snel inzichte-

lijk maakt wat er technisch gezien beter kan in productie. Tegelijkertijd 

bouwt het tool van alle installaties een historie op van alle activiteiten. 

Voor het personeel in de technische dienst is het een handige tool die 

werkt als een elektronische kaartenbak voor de onderhoudsactiviteiten. 

Niet meer zoeken naar de vorige storing, wel snel weten welke onderde-

len toen gebruikt zijn en middels een planning weten wanneer er ruimte 

is om storingen en/of (preventief) onderhoud te verrichten.

Eenvoudig voor de gebruiker door de intuïtieve werking en professione-

le inrichting kan eenieder al na een korte inwerkperiode met het pro-

gramma overweg. Dankzij een mix van diepgaande systeemkennis van 

bedrijfsprocessen en jarenlange praktijkervaring met onderhoud en be-

heersing, heeft MAINTENANCE-TRACKER zich ontwikkeld tot een een-

voudig maar zeer compleet softwareprogramma voor kleine en middel-

grote technische diensten.
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Standaard aanwezig binnen 
MAINTENANCE-TRACKER
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• Storingen

• Meldingen

• Werkorders

• Objecten

 - Machines

 - Apparaten

 - Gebouwen

 - Voertuigen

• Werkvoorbereiding

• Planning

• Materiaalvoorziening

• Preventief onderhoud

• Modif icaties

• Documenten

• Incidenten

• Uren

• Onderdelen

• Magazijn locaties

• Voorraadbeheersing

• Boomstructuur

• Kostenboekingen

• Dashboard
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Waar zit uw onderhoudswerk?

Waar heeft u het onderhoudswerk dat belangrijk is voor uw organisatie! 

Anders gezegd: Welke technische objecten vragen regelmatig de aan-

dacht van uw monteurs? 

Daartoe werkt MAINTENANCE-TRACKER met een overzicht van al die be-

langrijke objecten in uw bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan al uw machines, 

voertuigen, succeskritieke apparatuur maar ook de verblijfsruimten van 

personeel in uw gebouwen. Van elk object registreert u de kenmerken 

in de object stamgegevens binnen MAINTENANCE-TRACKER.

De voortgang van het onderhoudswerk en de meeste rapportages zijn 

direct te verkrijgen vanuit het objectoverzicht.

Drie essentiële werkprocessen omvatten de kern van onderhoudsactivi-

teiten:

Model 1: MAINTENANCE-TRACKER biedt in deze drie werkprocessen een uitstekende oplossing. 

1. Controle over 
storingen

2. Beheersing 
van werkorders

3. Beheersing 
van het tech-
nisch magazijn
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Controle over Storingen (en meldingen)

Storingen en meldingen registreren werkt snel en uiterst eenvoudig 

voor iedereen binnen uw organisatie. Opvolging, stand van zaken en 

historie omtrent storingen en meldingen kan elke gebruiker eenvoudig 

inzien. Ontwikkeling en voortgang zijn live en altijd te volgen binnen 

MAINTENANCE-TRACKER. Want elke gebruiker kan de historie van sto-

ringen en meldingen bekijken van elk object en wellicht zit daar dan al 

de oplossing bij die nu direct nodig is.

Beheersing werkorders (Preventief onder-
houd)

MAINTENANCE-TRACKER helpt uw medewerkers bij het tijdig preven-

tief onderhoud uitvoeren én dat voor alle objecten. Op het scherm zijn 

preventieve beurten snel en eenvoudig herkenbaar. Uren en materialen 

die eerder voor een object gebruikt zijn, worden gekoppeld. Zo ontstaat 

het eenvoudige overzicht.

Elke gebruiker kan de historie van preventieve onderhoudsbeurten en 

materiaalverbruik bekijken van elk object, gekoppelde informatie die 

helpt bij elke volgende onderhoudsbeurt.

Werkorder dashboard

In het werkorder dashboard kan elk detail naar boven gehaald worden 

door eenvoudig in te zoomen. Handig maakt de gebruiker aan de linker-

zijde van het scherm de keuze voor alle objecten of één object. 

Al deze toepassingen kunnen los van elkaar op hetzelfde moment op 
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verschillende computers gedaan worden. Zo kan de één een melding 

maken de ander kan het werk voorbereiden. Weer aan ander kan de 

voortgang van de werkorders inplannen. Verschillende andere monteurs 

kunnen gelijktijdig verschillende werken uitvoeren en gereed melden. 

Eenvoudig geeft het scherm inzicht in de werkorders welke aan een me-

dewerker zijn toegewezen of andere om deze direct toe te wijzen aan 

een medewerker. Zo brengt u optimaal voortgang in het werk met grip 

op de werkvoorraad voor elke medewerker. 

Afbeelding 2: MAINTENANCE-TRACKER toont actueel overzicht omtrent status en voortgang.
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Beheersing van het magazijn

Voor het opzoeken van onderdelen en voor het bestellen van onder-

delen maakt MAINTENANCE-TRACKER gebruik van handige schermen. 

Labels afdrukken voor uw voorraad-artikelen en grip houden op de vei-

ligheidsvoorraad van alle onderdelen is simpel. Want automatisch volgt 

een bestel advies voor die onderdelen waarvan verbruik is geregistreerd 

en het bestelpunt is bereikt. Wat de voorraad is, welk verbruik er is en 

op welke objecten deze onderdelen verbruikt worden is inzichtelijk met 

een paar klikken.

Afbeelding 3: Helder en overzichtelijke weergave van uw onderdelen

Afbeelding 4: Een voorbeeld van de “digitale” kaart van uw onderdelen
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Rapportage

Technische diensten rapporteren dagelijks over de uitgevoerde werk-

zaamheden. Standaard rapportages helpen daarom de gebruikers van 

MAINTENANCE-TRACKER. De beschikbare rapporten zijn ontwikkeld in 

samenwerking met klanten waardoor ze praktisch en relevant zijn voor 

de gebruiker.

Koppelingen met andere systemen

MAINTENANCE-TRACKER heeft de mogelijkheid om data uit te wisselen 

met andere systemen. 

Talen

Gebruikers over de hele wereld gebruiken MAINTENANCE-TRACKER. 

Daarom zijn de menu’s eenvoudig in het Engels. In overleg is het na-

tuurlijk mogelijk om andere talen toe te voegen. 

Voordelen op een rij gezet

• Standaard gebruiksklare software, praktisch en compleet met   

 overzichten en rapporten voor het onderhoud en objectbeheer.

• De software is vanuit de praktijk opgezet en aangepast op de   

 wensen van gebruikers van zowel onderhouds- als productiebe  

 drijven. Daarin onderscheidt MAINTENANCE-TRACKER zich van   

 andere onderhoudssoftware.
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• U koopt het pakket licentievrij voor 10 medewerkers die gelijktij 

 dig kunnen werken binnen verschillende werkprocessen.

• Maintenance-tracker werkt als een katalysator voor de samen  

 werking binnen onderhoud en productie. Eenieder heeft via zijn  

 dashboard direct overzicht en de rapporten bevatten de juiste in 

 formatie voor een optimale samenwerking.

• Volwassen omgaan met uw capaciteit en budget. Ervaar de onge 

 ëvenaarde terugverdientijd door korte implementatie, naadloze  

 integratie en simpel applicatiebeheer. 

Werkt U al met Excel of een ander pakket? Vraag ons naar de mogelijk-

heden voor uw bedrijf!

Geïnteresseerd geraakt? Bel voor een gratis demo, eventueel met uw 

data, binnen uw bedrijf. U kunt voor een offerte het contactformulier 

van CESS Maintenance invullen of direct contact opnemen met onze 

specialist!

Leon Pelders

00(31) 6 20 51 43 19

leonpelders@cessmaintenance.com

https://cessmaintenance.com/contact/

