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Service & Onderhoud

“Een USP”
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Waar gaat het om?

Service en onderhoud is een unique selling point, dat is maar al te waar. Het is een

toegevoegde waarde die vaak bepalend is voor keuzes die worden gemaakt met welke

leverancier men in zee gaat. Uitval betekent kosten. Daarop zit uw klant niet te wachten.

Die wil dat graag voorkomen en vindt juist een onderwerp als service en onderhoud zeer

belangrijk. Maar er zijn nogal wat vormen van service onderhoud, onderstaand enige

voorbeelden.

Er zijn bedrijven die één of meerdere producten leveren met daarbij een pakket met

aanvullende diensten. Service en onderhoud speelt in veel gevallen een belangrijk rol en

maakt deel uit van de dagelijkse set aan werkzaamheden. De producten welke worden

geleverd zijn onderhevig aan slijtage door (intensief) gebruik of dienen te worden

geüpdatet als gevolg van modificaties die worden doorgevoerd. Vaak zijn het producten als

machines, transportmiddelen, elektronische apparatuur, hydraulische apparatuur,

medische apparatuur, etc.

In het bovenstaande geval produceert men zelf of heeft men de vertegenwoordiging/

agentschap van een product.

Er zijn natuurlijk ook bedrijven die zich specialiseren in de dienst service en onderhoud.

Daarbij kunnen de uitgangspunten zijn als eerder genoemd. Het kan natuurlijk ook zijn dat

dit op basis van vraag en aanbod, specialisme of beschikbaarheid wordt uitgevoerd. Een

mooi voorbeeld hiervan is de scheepvaart. Een schip doet een haven aan en gedurende

de tijd dat men tegen de kant ligt dienen bepaalde werkzaamheden te worden uitgevoerd.

Afspraken kunnen op voorhand worden gemaakt of er worden gedurende de reis

afspraken gemaakt.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat het verder gaat dan de levering van een product.

Service en onderhoud wordt vaak geleverd en is onderdeel in een langdurige klantrelatie.

Het is hard werken om de kwaliteit op een hoog niveau te houden en dit keer op keer te

verbeteren.

Dat betekent natuurlijk nogal wat.
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Hoe komt het?

Er zijn meerdere vormen van service en onderhoud.

Preventief onderhoud waarbij op basis van een overeenkomst op regulaire basis

werkzaamheden worden en controles worden uitgevoerd op componenten met als doel

storingen te voorkomen. De frequentie is dus vastgelegd en de werkzaamheden bestaan

uit het uitvoeren van reparaties, benodigde gereedschappen, vervangen van

onderdelen, controleren op werking en het geven van advies.

Correctief onderhoud waarbij al dan niet op basis van een overeenkomst werkzaamheden

worden uitgevoerd bij storingen die zijn opgetreden. Het kan zijn dat er sprake is van uitval

of van kans op uitval. Vaak moet eerst een diagnose worden gesteld op basis waarvan

men materialen en resources kan gaan inzetten.

Het vraagt een gedegen organisatie om deze processen van aanvraag tot uitvoering te

begeleiden. Correctief onderhoud kan de druk binnen de organisatie behoorlijk opvoeren.

Uitvoeren van preventief onderhoud mag niet in het gedrang komen en dient conform

gemaakt afspraken te worden uitgevoerd. Dit alles dient bovendien administratief te

worden afgehandeld. Denk hierbij aan zaken als melding, planning, oplossing, voorraad,

beschikbaarheid van resources, interne en externe informatie, contracten, facturering en

ga zo maar door. Alle te nemen stappen dienen naadloos op elkaar aan te sluiten. Zo niet,

dan wordt de beoogde kwaliteit en serviceverlening niet gerealiseerd. Een ieder heeft

dringend behoefte aan informatie om efficiënt zijn/haar taken te kunnen uitvoeren. Juist op

dat vlak gaat de schoen wringen

.

.
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Wat betekent het?

In geval van preventief onderhoud kan men vooraf plannen welke werkzaamheden

wanneer moeten worden uitgevoerd en kan men de daarvoor benodigde materialen en

resources voortijdig alloceren. Lijkt een gelopen race, echter, beschikbaarheid en planning

zijn knelpunten die kunnen ontstaan als zaken niet op orde zijn. Factoren die van buitenaf

komen, bijvoorbeeld een ernstige storing waarbij direct dient te worden opgetreden, kan er

de oorzaak van zijn dat er geschoven dient te worden met werkzaamheden. Maar ook

problemen veroorzaakt door verlate levering van materiaal of beschikbaarheid van

resources zijn een kink in de kabel. Gemaakte afspraken zullen in dat geval moeten

worden herpland.

Correctief onderhoud betekent dat er op ad-hoc basis snel dient te worden gereageerd, al

naar gelang de ernst van de storing. Een goede voorbereiding en inzicht in planning en

beschikbaarheid van materialen en resources bepaalt het succes van de operatie. Maar

wat betekent het voor de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd als er wordt

ingegrepen. Zijn alle componenten aanwezig welke van belang zijn om de storing op te

heffen zoals resources, (reserve) onderdelen, kennis van zaken, etc.

In alle gevallen is het belangrijk om vast te leggen welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

en welke materialen/onderdelen zijn gebruikt. Enerzijds voor het bepalen van de kosten en

mogelijke facturatie van resources en materialen. Ook voor wat betreft de contracten en de

kosten die daar tegenover staan is het belangrijk te kunnen vaststellen waar men staat.

Anderzijds voor het kunnen raadplegen van historie. Als er een storing plaatsvindt dan is

het belangrijk te weten wat er voortijds is gebeurd. Op die manier kan wellicht sneller

worden gewerkt aan een oplossing. Dit kan ook worden gebruikt om preventief in te

grijpen.

Herkenbaarheid van object en locatie is eveneens belangrijk. Dat wordt over het algemeen

gedaan door het gebruik van serienummering. De juiste gegevens bij het juiste object.

Daarmee voorkomt men onduidelijkheden en weet men wat er speelt.

Een ander punt is dat de werkzaamheden vaak op diverse locaties worden uitgevoerd.

Juist dan is het belangrijk om ook daar te kunnen vastleggen welke werkzaamheden zijn

uitgevoerd en welke materialen zijn gebruikt. Wat is er precies gedaan en zijn de

werkzaamheden klaar of dienen er nog vervolgafspraken te worden gemaakt. Het snel

beschikbaar hebben van deze informatie zorgt ervoor dat er adequaat kan worden

gewerkt.
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Hoe lost u het op?

Informatie dient beschikbaar te zijn dus het begint bij het vastleggen daarvan. Afhankelijk

van de omvang en de complexiteit is de ondersteuning van een ERP oplossing in veel

gevallen een must. Waarom? Er zijn veel zaken die onderdeel zijn van het proces. Om een

aantal te noemen: verkoop, inkoop, voorraad/logistiek, contracten en afspraken, planning,

materialen, resources, financieel, etc. Het grijpt allemaal in elkaar. Kiest men voor

spreadsheets, papier, deeloplossingen of vergelijkbare mogelijkheden dan is juist het

ontbreken van de integratie van deze systemen de grote boosdoener. Kiest men daar toch

voor dan vraagt het veel van een organisatie en gaat er bovendien veel tijd verloren in het

up-to-date houden van de verschillende informatiebronnen om op basis van de juiste

informatie de juiste beslissing te kunnen nemen.

Het inventariseren van de processen binnen uw organisatie en kijken naar toekomstige

ontwikkelingen op allerlei gebied geven u een goed overzicht van wat belangrijk is om

vervolgens te kunnen vaststellen van wat “moet”. Nuchter blijven nadenken omdat tijdens

deze inventarisatierondes het gevaar op de loer ligt dat praktijk en theorie nogal ver van

elkaar af komen te staan. Een volgende stap is een keuze te maken voor de oplossing

welke de meeste mogelijkheden biedt. Wat “moet” is leidend. Eerst een gedegen platform

creëren om vervolgens via optimalisatie slagen uw doel te bereiken.
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Wie helpt u?

Logres kan u adviseren over de beste oplossingen voor (groot)handel, producerende

en/of project bedrijven. Uw bedrijf, uw medewerkers, uw klanten, de geld-, goederen- en

informatiestromen, dat is waar het om draait. Onze consultants maken daar het verschil. Bij

het implementeren moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Kennis en ervaring zijn

bepalend bij het inrichten van de toepassing.

Onze klanten (MKB) moeten snel en efficiënt kunnen werken. Daarvoor zijn deze

standaard oplossingen gerealiseerd. Niet alleen voor deze oplossing maar ook voor vele

andere oplossingen die van belang zijn voor bedrijven die meewillen in toekomstige

ontwikkelingen.
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Wat doet Logres?

Logres is dé grootste gecertificeerde, landelijk opererende UNIT4 partner en partner van

SAP voor de toepassing SAP Business One. Als oplossing voor de procesindustrie leveren

wij ProcessForce in combinatie met SAP Business One. Voor bedrijven die project

gestuurd werken bieden wij Variatec in combinatie met SAP Business One.

De mogelijkheden van SAP Business One breiden wij uit met oplossingen van Boyum IT.

Allemaal bouwstenen, best of breed, om uw bedrijfsprocessen te ondersteunen. Voor het

maken van operationele en strategische keuzes is informatie op verschillende niveaus

nodig.

Wij gebruiken QlikView voor het presenteren en samenstellen van deze informatie.

Daarmee kunnen onze klanten de prestaties van hun onderneming analyseren.

Transsmart is één van de aanvullende bouwstenen welke wordt gebruikt i.c.m.

SAP Business One en UNIT4 Multivers.

De keuze om met deze leveranciers te werken is weloverwogen gedaan. Omdat we weten

dat u hier het beste mee gediend bent.
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Is Logres voor u de juiste keus?

Wij richten ons op het MKB en dan met name op groothandelsbedrijven, de

procesindustrie en project organisaties.

Al meer dan 20 jaar adviseren wij bedrijven hoe ze hun bedrijfsprocessen efficiënter

kunnen inrichten.

We zien het als onze persoonlijke uitdaging om steeds weer de optimale oplossing voor

ieder specifiek bedrijf te vinden.
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