
Snel aan de slag met
Ideo SAM Solution Package
Maak met de Ideo SAM Solution Package snel en optimaal gebruik van 
de standaard SAP Service & Asset Manager oplossing. Samen zorgen 
wij voor een zorgvuldige implementatie die volledig is afgestemd 
op uw budget én uw wensen. Onze solution package is speciaal 
geconfigureerd voor de verschillende gebruikers die u wilt voorzien 
van een mobiele toepassing: de Ideo Maintenance Technician, Ideo 
Service Technician, Ideo Supervisor of andere persona’s.

Snel

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

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

Schaalbaar

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

Lees verder...

Basis Persona:

Ideo Maintenance Technician 

Alle functionaliteit voor uw onderhouds-monteur om ervoor 
te zorgen dat uw assets altijd in de juiste staat zijn en blijven. 
Een actueel inzicht in de belangrijke informatie en direct de 
administratie bijwerken van de uitgevoerde werkzaamheden 
terwijl uw monteur bij het asset staat.

Basis Persona:

Ideo Service Technician 

Alle functionaliteiten voor uw service-monteur die dagelijks 
op pad gaat om uw klanten te kunnen bedienen. Inzicht 
in de belangrijke informatie van klant en asset terwijl uw 
monteur onderweg is en snel de uitgevoerde werkzaamheden 
vastleggen en afsluiten met een akkoord in de vorm van een 
handtekening van de klant.

Aanvullend

Extra persona's

Boven op de uitgebreide basis persona’s zijn er extra nog 
extra persona’s beschikbaar die ook snel geïmplementeerd 
kunnen worden en u helpen om uw gehele service- en 
onderhoudsorganisatie een stap verder te brengen op het 
gebied van mobility.

Extra rollen die (binnenkort) beschikbaar zijn:

• Ideo Supervisor
• Ideo Process Operator
• Ideo Inspection Technician
• Ideo Meter Reader
• Ideo EH&S Engineer
• Ideo Inventory Clerk



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

De voordelen van Ideo's SAM Package

Maak gebruik van de bewezen standaard SAP Service & Asset 
Manager oplossing, de speciaal geconfigureerde packages en onze 
jarenlange expertise in mobiel werken binnen de SAP service en asset 
management processen.

Product: SAP Service & Asset Manager

• Volledige beschikbare functionaliteit die periodiek wordt 
doorontwikkeld en uitgebreid.

• Integratie met de herkenbare SAP Service & Onderhoud processen
• Het gebruiksgemak en de flexibiliteit van een mobiele applicatie
• Aansluiting op de cloud oplossing (SAP BTP), om zo 

infrastructurele beheeractiviteiten af te vangen.
• Snel in te zetten als standaardoplossing en aan te passen en uit te 

breiden naar wens.

Package/template: Ideo SAM Solution Package

• Alleen focus op waar uw organisatie behoefte aan heeft. Dat 
garandeert een snelle implementatie.

SAP implementatie partner: Ideo

• Meer dan 20 jaar ervaring en kennis in het implementeren van 
specifieke SAP-oplossingen voor mobiel werken binnen service en 
onderhoudsprocessen.

• Focus op organiseren en optimaliseren van (field) service- en 
onderhoudsprocessen.

Kies voor de Ideo SAM 
Solution Package!
De solution package is ingedeeld in de verschillende rollen die 
betrokken zijn bij de service- en onderhoudswerkzaamheden, waarbij u 
de rollen kiest die voor u van toepassing zijn. Kies het basispersona dat 
het beste bij uw organisatie past. Deze zogeheten “persona’s” zijn in 
drie groottes beschikbaar:

Maat S Voor als u snel uw eerste stappen wil maken 
 met mobiel werken
Maat M  Als u direct toe bent aan de volgende stap
Maat L Als u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten 
 van de SAP Service & Asset Manager, wilt integreren 
 met andere oplossingen of extra functionaliteiten wilt  
 toevoegen aan de standaardoplossing.

Naast de basispersona’s zijn er ook nog extra persona’s te 
onderscheiden die bovenop de basis geïmplementeerd kunnen worden.

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

