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Ideo, building performance through innovation 

De hoofdwerkzaamheden van uw technici bestaan uit 
het oplossen van storingen en/of het uitvoeren van 
onderhoud. Met Ideo MSA geeft u hen een mobiele 
oplossing in handen waarmee ze digitaal aangestuurd 
worden, eenvoudig door het proces geleid worden en 
alles digitaal kunnen rapporteren. Daarnaast 
beschikken ze over alle informatie die nodig is voor het 
uitvoeren van hun werkzaamheden. Denk hierbij aan 
documenten, handleidingen, historie en geografische 
(GIS) informatie. 
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Gebruikers: 

 Technische buitendienst medewerkers 

 

Waarom MSA? 

Ideo MSA automatiseert en mobiliseert uw service- en 
onderhoudsprocessen met SAP. U kunt op iedere 
locatie altijd uw bedrijf kritische acties uitvoeren en 
rapporteren. De applicatie werkt volledige offline en 
wisselt slim de data uit op de momenten dat er 
verbinding is, zonder dat uw medewerker hier een actie 
voor hoeft te ondernemen.  
 
“Altijd en overal werken en beschikking over de meest 
actuele informatie.” 

 

Hierdoor beschikt uw medewerker altijd over de meest 
actuele informatie en is de voortgang en rapportage van 
werkzaamheden snel in de back office beschikbaar. 
 

Zo werkt MSA 

Ideo MSA beschikt over alle belangrijke 
functionaliteiten om uw medewerkers optimaal te 
ondersteunen bij het snel en efficiënt uitvoeren en 
rapporteren van hun dagelijkse werkzaamheden. 
 
 
 
 

Denk hierbij aan: 

 Overzichtelijke werklijst 

 Overzicht met uit te voeren werkzaamheden 

 Status updates om voortgang van werk te 
tonen in een digitaal planbord zoals SAP MRS 
of ClickSchedule 

 Klant- en adresgegevens 

 Documenten, handleidingen en werkinstructies 
raadplegen 

 Situatieschetsen maken 

 Materiaal- en Installed Base beheer 

 Onkostenregistratie 

 Tijdregistratie 

 Digitale formulieren invullen, bijvoorbeeld: 
o Schadeformulier 
o Sleuteloverdracht 
o Inspectierapport 

 Google Maps weergave en koppelingen met 
GIS systemen zoals ESRI  

 Inspecties uitvoeren en registreren: 
o Visuele inspecties 
o Kwantitatieve inspecties 
o Onderhoud controles 
o Periodieke controles 

 Meterbeheer: 
o Meteropname 
o Meterplaatsing 
o Meterwegname 
o Meterwissel 

 
Met deze oplossing kunt u uw papieren proces 
vervangen. Uw medewerkers worden dan volledig 
digitaal aangestuurd en kunnen alles digitaal 
rapporteren. 
 

 

“Ideo MSA is volledig configureerbaar aan uw 
bedrijfsproces.” 
 
 

Configureerbaar via ‘Lego principe’ 

De markt vraagt om standaard applicaties die 
aanpasbaar zijn voor uw bedrijfsproces. Dit heeft Ideo 
gerealiseerd door haar applicaties component 
gebaseerd op te zetten.  
 

Iedere component wordt gezien als een losse Lego 
steen en alle benodigde Lego stenen samen vormen het 
service- en onderhoudsproces. Hierdoor hebt u als klant 
de robuustheid van een standaard oplossing en de 
herkenbaarheid met ‘look-and-feel’ van een maatwerk 
applicatie tegen lage kosten. 
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Branche specifieke bouwstenen voor Utilities 
en Woningcorporaties  

Op basis van meer dan 15 jaar ervaring en alle best-
practices op het gebied van service en onderhoud, ziet 
Ideo dat er binnen de verschillende branches naast 
overeenkomstige ook verschillende behoeften liggen. 
Om de beste invulling te geven aan deze behoefte zijn 
er reeds een tweetal branche specifieke toevoegingen 
beschikbaar. Ideo MSA voor Utilities bevat namelijk een 
uitgebreide inspectie functionaliteit en een uitgebreide 
meter management component die toegespitst is op de 
wensen uit de Utility branche. Bij Ideo MSA voor Real 
Estate is o.a. de functionaliteit voor het uitvoeren van 
visuele inspecties aan huizen toegespitst op de 
behoeften binnen de Woningcorporatie branche. 
 

Gebaseerd op SAP Mobile Platform 

Ideo MSA is gebaseerd op het SAP Mobile Platform. Dit 
robuuste mobiele platform zorgt ervoor dat uw 
buitendienst zorgeloos kan werken onafhankelijk of er 
wel of geen connectie is. Het platform zorgt namelijk 
voor slimme data uitwisseling op de online momenten 
en de mogelijkheid om volledig offline door te werken 
op de momenten dat er geen connectie is. 
 

 

“Altijd doorwerken, ook als er geen connectie is. 
 

 

Voordelen Ideo MSA 

Verschillende stakeholders, verschillende voordelen: 

 Eindgebruikers: 
o Eenvoudig in gebruik 
o Ontworpen voor buitendienst en tablets 
o Verlaging van de administratieve last 
o Ter plekke inzicht in actuele asset informatie 

 Business: 
o Digitale afhandeling, sneller factureren 
o Directe aansturing 
o Betrouwbare gegevens 
o Verhoogde productiviteit 
o Optimalisatie van planning 

 Projectleider/-leden: 
o Standaard product, configureerbaar en 

uitbreidbaar 
o Gebaseerd op 15 jaar ervaring 
o Korte implementatietijd, lagere kosten 
o Integreert naadloos met SAP 
o Risico verlagend  

 IT-organisatie: 
o Online en offline werken 
o Gebaseerd op SAP Mobile Platform 
o Flexibiliteit richting toekomst 
o Product volgt SAP strategie 

Beheerorganisatie: 
o Standaard product  
o Maintenance en support van Ideo 
o Aanvullende monitoring tools beschikbaar 

 
 

 
 
 

Meer informatie en contact 

Zorg er ook voor dat uw medewerkers altijd met de 
laatste informatie werken, dankzij Ideo Mobile Service 
& Asset management. 

 
Ideo creëert maximale businesswaarde met de 
standaardisatie van service- en onderhoudsprocessen 
binnen organisaties. Onze focus ligt op de 
ondersteuning van het gehele operationele proces. We 
maken gebruik van de robuuste en betrouwbare SAP 
software. Ideo biedt onder andere oplossingen in 
Service Management, Asset Management, Mobility en 
Planning. Voor een snelle en succesvolle implementatie 
maakt u gebruik van onze ervaren Consultants.  

 
Verbeter ook uw service- en onderhoudsproces in SAP. 
Neem vandaag nog contact op.  
 

 
Tel. +31 (0)73 730 33 10 
info@ideo-nl.com 
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