
Snel aan de slag met
Ideo ASPM Solution Package
Maak met de ASPM Solution Package van Ideo 
snel en optimaal gebruik van de standaard SAP 
ASPM oplossing. Onze twee packages zijn speciaal 
geconfigureerd voor bedrijven die een eerste stap 
willen maken in het vastleggen van haar assets 
inclusief risico en kritikaliteit, of verder gaan en gebruik 
maken van FMEA en RCM methodologie om de juiste 
onderhoudsstrategie te bepalen.

Lees verder...

ASPM Solution Package voor service- 
of onderhoudsorganisaties 

De ‘Asset Strategy and Performance Management Solution 
package’ van Ideo is dé snelle implementatie van ASPM. Het biedt 
u de mogelijkheid om uw risicovolle assets te bepalen en de juiste 
onderhoudsstrategie voor uw assets te definiëren.

ASPM maakt deel uit van de SAP Intelligence Asset Management 
suite waarmee u:

• De prestaties van uw installaties verhoogt
• Onderhoudskosten vermindert
• Risico’s verlaagt

Aanvullingen pakket 
Naast methodieken zoals FMEA en RCM ondersteunt SAP ASPM 
ook de RBI-methode (Risk Based Inspection). Deze uitbreiding op het 
gebied van mechanische integriteit levert softwareleverancier AsInt. 
Om dit ook onze klanten aan te bieden hebben wij een samenwerking 
met AsInt. De RBI-methode is optioneel toe te voegen aan de ASPM 
Solution Package.

Functionaliteiten 

ASPM biedt uiteenlopende functionaliteiten om, aansluitend 
op uw wensen, de juiste onderhoudsstrategie te implementeren.

De belangrijkste functies zijn:

• Risk & Criticality assessment
• Failure Modes & Effects Analysis (FMEA)
• Reliability Centered Maintenance (RCM)
• Preventive Maintenance Review (PMR)

Kenmerken

Snel

Snelle SAP Service & Asset 
Manager implementatie door een 
vooraf gedefinieerde oplossing

Schaalbaar

De ideale basis voor verdere 
optimalisatie van de mobiele 
service- en onderhoudsprocessen

Vaste prijs

Onze expertise en gestandaardiseerde 
configuratie resulteert in een korter 
implementatieproces tegen een vaste 
prijs.

Laag risico

Samenwerken volgens afspraak 
met een ervaren partner, >20 jaar 
ervaring, tegen een vaste prijs.

Eenvoudig

Een gebruiksvriendelijk bewezen 
oplossing met een hoge 
gebruikersacceptatie.



Vraag een live demo aan!
Gebruik hiervoor de QR code of bezoek www.ideo-nl.com/aspm

Doorlooptijd en prijzen 

Wij bieden een unieke oplossing: Rapid Deployment Solution. In een 
zeer korte tijd en tegen een vaste prijs kunnen wij veilig en efficiënt 
ASPM implementeren.

Profiteer van onze ‘best practices’ en expertise, en beperk investering in 
tijd én geld. Nooit verrassingen achteraf!

20 jaar ervaring in service & asset management Rapid Deployment Solution SAP ASPM

De voordelen van Ideo's ASPM Package

Maak gebruik van de bewezen standaard SAP ASPM oplossing, de 
speciaal geconfigureerde package en onze jarenlange expertise in 
Asset Management processen en systemen.

SAP implementatie partner Ideo

• Meer dan 20 jaar ervaring en kennis in het implementeren van 
specifieke SAP-oplossingen.

• Focus op organiseren en optimaliseren van service- en 
onderhoudsprocessen.

Package

• De toegevoegde waarde van de package is de snelheid waarmee 
de functionaliteit geïmplementeerd kan worden. Dit door te 
focussen op de functies die echt toegevoegde waarde bieden voor 
uw organisatie.

SAP ASPM

• Volledige beschikbare functionaliteit die periodiek wordt uitgebreid.
• Als onderdeel van de SAP Intelligent Asset management Suite, stelt 

ASPM bedrijven in staat de transitie te maken naar een ‘Intelligent 
Asset Management’ organisatie.

https://www.ideo-nl.com/aspm

