
 

 

Ideo Event dinsdag 19 juni 

Hoeveel voordeel kunt u realiseren met een planning 

en/of mobiele oplossing? 

Business Value Workshop 
(eerste 3 aanmeldingen gratis)  

 

 
 

 

 

  

 

 
Rompertdreef 1b  

5233 ED 

‘s-Hertogenbosch  

Postbus 86 

5201 AB  

‘s-Hertogenbosch  

+31(0)73 730 33 10 

info@ideo-nl.com 

www.ideo-nl.com 

 

Bennefit Annual value

Reduce overtime 26,400€               

Increase work order capacity 27,200€               

Minimize rework 38,400€               

Eliminate data entry into EAM 1,760€                 

Reduce unplanned downtime 400€                     

Other benefits 22,203€               

Total benefits value 116,363€        
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Verbeter uw service- en onderhoudsprocessen in SAP 

 

 

 

 

Inzicht krijgen in de meerwaarde bij het gebruik van een planning en/of 

mobiele oplossing 

 Verhogen van de effectiviteit van uw monteurs  

 Verlagen van de diverse administratieve handelingen 

 Verhogen van de ‘first time fix’ 

 Verhogen van de efficiëntie van plannen  

Zomaar een aantal tastbare resultaten na de inzet van een planning en/of mobiele oplossing.  

Een gebruiksvriendelijke oplossing voor het inplannen en aansturen van uw service en 

onderhoudsmonteurs levert u meerwaarde en winst op. De ‘Business Value Workshop’ geeft u 

inzicht in uw verbeter potentieel. En dit zetten wij voor u om in hoeveel euro’s u kunt besparen! 

Aanbieding voor bezoekers van dit event 

Aan de bezoekers van het Ideo Event, biedt Ideo voor de eerste drie aanmeldingen een gratis 

Business Value Workshop. Met deze Business Value Workshop tonen wij u de meerwaarde en 

hoeveel euro u kunt besparen bij de inzet van een planning en/of mobiele oplossing. Dit door het 

gebruik van o.a. een Value Discovery Tool om de ROI te berekenen.  

Toelichting 

In korte tijd brengt Ideo op basis van interviews en input zowel de huidige situatie als de 

mogelijke verbeteringen in kaart. Dit als basis voor de ROI die voor u wordt opgesteld. Uiteindelijk 

ontvangt u een overzicht van de meerwaarde en de winst die deze oplossing gaat opleveren. Zie 

hieronder een voorbeeld van de uitkomst. 

 

*Deze aanbieding is geldig tot 19 juli 2018. De eerste drie aanmeldingen zijn gratis.  

(ca. 2 dagen consultancy voor interviews, uitwerken en geven van de presentatie). 

 

Profiteer van deze aanbieding en neem contact op John van Rooij of Erwin Wenke voor het 

inplannen van uw ‘Business Value Workshop’. 

John van Rooij        Erwin Wenke 

Email: John.van.rooij@ideo-nl.com     Email: Erwin.wenke@ideo-nl.com 

Mobiel: +31(0)6 20616578     Mobiel: +31(0)6 52753069 
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