
 

 

 

 

 

 

QUICKSCAN 

 
Ideo QuickScan 
Weet snel waar de verbeterpunten in uw proces liggen 

 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

Om erachter te komen of er verbeterpunten liggen in 
uw service- en onderhoudsprocessen, vraagt u de Ideo 
QuickScan aan. In korte tijd brengen wij zowel de 
huidige situatie als uw wensen in kaart. Dit kan op het 
gebied van service en onderhoud, maar ook op het 
gebied van planning. Ideo bekijkt uw processen en 
analyseert waar verbeteringen kunnen worden 
gerealiseerd.  
 
De resultaten aangevuld met ons advies ontvangt u in 
een rapport. De inhoud van het rapport zullen we 
vervolgens aan u presenteren. 
 
 

Waarom Ideo QuickScan? 

 Wilt u de bedrijfsvisie en strategie concreet 
omzetten naar service- en 
onderhoudsdoelstellingen? 

 Bent u op zoek naar de meest geschikte 
ondersteunende SAP technologie voor uw 
service- en onderhoudsafdeling?  

 Of wilt u uw huidige service- en 
onderhoudsprocessen opnieuw onder de loep 
nemen en verder optimaliseren?  

 Wilt u uw planning verder optimaliseren? 

 Wilt u weten welke planningspakket het beste 
past binnen uw organisatie of service- en 
onderhoudsafdeling?  

 Wilt u weten of SAP MRS of ClickSchedule 
beter past? 

 Wilt u weten of er meer efficiency is te behalen 
met mobiel werken? 

 Wilt u bekijken hoe een mobiele oplossing in te 
zetten om uw service- en onderhoudsafdeling 
te optimaliseren? 

 

 

“Bekijk hoe uw service- en onderhoudsprocessen 
efficiënter in te richten met SAP ”  

 

 

Zo werkt Ideo QuickScan 

 Intakes en interviewsessies bij uw organisatie 
[ ½ tot 3 dag(en)]  

 Ontwikkeling rapport op hoofdlijnen, inclusief 
voorbereiding presentatie [1 dag]  

 Presentatie van advies en rapport [ ½ dag]  

 

 
 

 

Resultaat QuickScan 

Met de QuickScan krijgt u een helder advies of en hoe u 
uw processen kunt verbeteren. U krijgt inzicht in: 
 

 Uw, in kaart gebrachte, eisen en wensen 
inclusief prioriteiten  

 Advies over passende applicatie(s)  

 Toetsing van de QuickScan uitkomst aan 
branche-gerelateerde resultaten  

 Inschatting van de kosten op basis van 
ervaringsgegevens  

 Duidelijk adviesrapport om binnen uw 
organisatie te bespreken  

 
 
Ideo heeft jarenlang ervaring in het optimaliseren en 
implementeren van de service- en onderhouds-
processen in SAP. Ideo heeft klanten wereldwijd 
geadviseerd hoe deze processen verder te verbeteren 
in SAP. U kunt nu ook profiteren van deze ervaring 
dankzij de Ideo QuickScan.  
 

 

Meer informatie en contact 

Wilt u ook weten waar de verbeterpunten in uw 
processen liggen? Vraag de Ideo QuickScan aan!  
 
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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