
 

 

 

 

 

 

MOBILITY 

 
Ideo MWM 
Mobile Work Management 
Mobiel werken tegen lage kosten 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

Ideo MWM is het mobiele product voor de aansturing 
van uw service- en onderhoudsmonteurs en voor het 
rapporteren van alle dagelijkse werkzaamheden. Een 
overzichtelijke mobiele oplossing dat draait op vrijwel 
ieder gewenst device. Het geeft uw medewerkers de 
informatie die nodig is om volledig digitaal te werken. 
Geen papieren dossiers meer, maar één mobiele 
oplossing die alle informatie bundelt die uw 
medewerkers nodig hebben.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Gebruikers 

 Technische buitendienst medewerkers 

 

Waarom MWM? 

De mobiele oplossing past zich automatisch aan het 
mobiele apparaat aan. Zo zal het grote scherm van de 
tablet gebruikt worden om meer informatie tegelijk te 
tonen, maar de smartphone zal dit in meerdere 
schermen achter elkaar tonen.  
 
“Ideo MWM past zich automatisch aan het device aan.” 

 
Zo kunt u met één mobiele oplossing uw complete suite 
aan mobiele apparaten ondersteunen. 
 

 

Zo werkt MWM  

Ideo MWM beschikt over alle belangrijke 
functionaliteiten om uw medewerkers optimaal te 
ondersteunen bij het snel en efficiënt uitvoeren en 
afhandelen van service- en onderhoudswerk-
zaamheden. 
 
 

Denk hierbij aan: 

 Overzichtelijke werklijst met werkopdrachten 
en afspraken zoals werkoverleg en dokter 

 Overzicht van uit te voeren werkzaamheden 

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

 Klant- en adresgegevens, met koppelingen om 
direct te bellen of te mailen 

 Documenten, handleidingen en werkinstructies 

 Materiaalbeheer 

 Tijdregistratie van werktijden en overige uren 
zoals werkoverleg 

 Afmelden opdracht met handtekening van 
klant/opdrachtgever 

 Service rapport genereren met alle uitgevoerde 
werkzaamheden 

 E-mailen van het service rapport bij afmelden 
 

Kortom met deze mobiele oplossing heeft u een 
oplossing, die uw papieren service- en 
onderhoudsproces volledig kan vervangen. Uw 
medewerkers worden volledig digitaal aangestuurd en 
kunnen alles digitaal rapporteren. 
 
 

Configureerbaar via ‘Lego principe’ 

De markt vraagt om standaard applicaties die 
aanpasbaar zijn op het eigen bedrijfsproces. Dit doet 
Ideo door haar applicaties component gebaseerd op te 
zetten.  
 
“Volledige configureerbaar volgens ‘Lego-principe’ 
naar eigen proces.“ 
 
Iedere component wordt gezien als 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, maar de 
herkenbaarheid en ‘look-and-feel’ van een maatwerk 
applicatie tegen lage kosten. 
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Nieuwe smartphone en tablet UI 

Ideo MWM is een product dat zich 
al meer dan 6 jaar bewezen heeft 
bij verschillende klanten. Ideo volgt 
de SAP strategie waar het gaat om 
haar eigen producten. SAP heeft 
met SAP Fiori een nieuwe suite van 
mobiele processen beschikbaar 
gesteld en Ideo MWM is 
gemigreerd naar deze nieuwe 
technologie om volledig in lijn te 
blijven met de SAP strategie zoals 
u van Ideo gewend bent. 
 
 
 

Gebaseerd op SAP Fiori architectuur 

SAP heeft een brede suite van processen mobiel 
gebracht, deze suite heet SAP Fiori. Ideo MWM is 
gebaseerd op dezelfde betrouwbare en robuuste SAP 
technologie. Zoals u van Ideo gewend bent volgt Ideo 
de SAP strategie als het gaat om de roadmap van haar 
producten. Daarom lag de keuze ook voor de hand om 
Ideo MWM beschikbaar te stellen als ‘SAP Fiori-like 
application’. 
 

Ideo MWM is een bewezen product dat gebruik maakt 
van een SAP gecertificeerde interface. Dit betekent een 
naadloze integratie en lage risico’s. Het brengt uw 
huidige SAP proces niet in gevaar. nu niet, maar ook niet 
in de toekomst bij upgrades.  

 

Voordelen Ideo MWM  

 Uw eindgebruikers: 
o Eenvoudig in gebruik 
o Ontworpen voor buitendienst, smartphones en 

tablets 
o Verlaging van de administratieve last 
o Ter plekke inzicht in actuele asset informatie 

 

 De business: 
o Digitale afhandeling  
o Directe aansturing 
o Betrouwbare gegevens 
o Snellere facturering 
o Verhoogde productiviteit 
o Optimalisatie van planning 

 

 Projectleider/-leden: 
o Standaard product  
o Configureerbaar en uitbreidbaar 
o Lagere kosten door korte implementatietijd 
o Integreert naadloos met SAP 
o Risico verlagend 

 

 IT-organisatie: 
o Gebaseerd op SAP technologie 
o Flexibiliteit richting toekomst 
o Product volgt SAP strategie 

 

 Beheerorganisatie: 
o Standaard product  
o Op basis van jarenlange ervaring 
o Maintenance en support van Ideo 

 

 
 

Meer informatie en contact 

Ondersteun uw medewerkers optimaal bij het snel en 
efficiënt uitvoeren en afhandelen van service- en 
onderhoudswerkzaamheden met Ideo MWM. 
 
 

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 

mailto:info@ideo-nl.com

