
Live-link your assets and facilities.

ENTERPRISE ASSET  
MANAGEMENT  
CLOUD PLATFORM
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SEE VITAL SIGNS. 
TAKE VITAL ACTION.
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Ultimo is hét flexibele EAM Cloud platform. 

De nummer 1 waarmee u grip krijgt op 

uw asset management, in staat bent 

de uptime te verhogen, de kosten te 

beheersen, de levensduur te verlengen, 

betrouwbare stuurinformatie in handen 

heeft, te voldoen aan wet- en regelgeving 

en waarmee u zorg kunt dragen voor een 

gezonde en veilige werkomgeving. En. 

Met een ongeëvenaarde en bewezen ROI. 

Hoeveel zekerheid wilt u hebben?

Het EAM platform van Ultimo geeft u de zekerheid van een flexibel asset 

management systeem. Dat met uw organisatie en met uw behoeften kan 

meegroeien. In lijn met uw organisatiegrootte, volwassenheid en budget. 

Het geeft u in elke situatie de zekerheid van een passende oplossing. Met 

standaard veel functionaliteiten. Op basis van world-class-technology 

naadloos te integreren met andere toepassingen. Stap voor stap als u 

dit wilt.

Met Ultimo weet u zeker dat u de volledige levenscyclus van uw assets 

kunt benutten. U heeft overzicht van wat u aan assets in beheer heeft. 

Welke kosten deze vertegenwoordigen. En wanneer u moet acteren als 

het gaat om lange termijn onderhoud, korte termijn werkzaamheden 

en vervangingsaankoop van uw assets. De zekerheid dat u kunt sturen 

op performance en uw processen continu kunt verbeteren. U wilt dat 

uw investeringen volledig tot hun recht komen. U wilt de zekerheid 

dat u beslissingen neemt die gebaseerd zijn op harde feiten. Degelijke 

data waarmee u de kosten kunt verantwoorden en die de prestaties 

van uw assets inzichtelijk maken. Met Ultimo ziet u vital signs en 

neemt u vital action.

Live-link your assets and facilities.
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DE OPSLAGTANKS OP DE CHEMISCHE PLANT 

OF RAFFINADERIJ. DE BAGAGEBANDEN OP HET 

VLIEGVELD. DE CT-SCANS IN HET ZIEKENHUIS. 

DE SLUIZEN EN BRUGGEN IN ONS LANDELIJK 

WATER- EN WEGENNETWERK. UW GEBOUWEN 

EN KANTOREN. ZE HEBBEN ALLEMAAL EEN 

PLATFORM NODIG OM U TE VOORZIEN VAN DE 

EVIDENTE INFORMATIE. EN DAT PLATFORM 

HEET ULTIMO.

SEE 
VITAL 
SIGNS.

Goede EAM software biedt u inzicht. Gemakkelijk bereikbaar. 

Overzichtelijk. En klaar om vervolgstappen mee te verrichten. Om uw 

assets in topconditie te houden of om ze te vergelijken met hun mede-

assets. Om hun veiligheid te garanderen en ze klaar te stomen voor 

een nieuw certificaat. Of om er betrouwbare financieel economische 

conclusies aan te verbinden. Ultimo biedt u een platform waar alles over 

uw assets in staat. Real time. Alle zaken die voor u van groot belang 

zijn. Middels software die data kan verrijken via de nieuwste technieken: 

AI, IoT, AR/VR, drone inspecties. Zodat u altijd overduidelijke informatie 

tot uw beschikking heeft over uw assets en de serviceprocessen 

daaromheen. Ultimo beschikt over een hele reeks aan features op het 

gebied van Maintenance, Safety (HSE), Medical Asset, Infra Asset, IT 

Service en Facility Management. Vanuit de praktijk ontwikkeld samen 

met opdrachtgevers en andere stakeholders. Gecombineerd tot één 

ingenieus EAM platform waarin al uw assets u voorzien van hun 

informatie. Eén platform, barstensvol signalen. Inclusief de cruciale.
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EAM van Ultimo helpt u bij het nemen van feitelijke beslissingen – het 

optimaal managen van al uw processen – op basis van gegevens die 

voor u onmisbaar zijn. Ú neemt actie waar ú actie wilt nemen. Ú bepaalt 

wat er gebeurt met de informatie die u tot uw beschikking heeft. 

Daarom zorgt Ultimo ervoor dat u ook over alle denkbare gegevens kunt 

beschikken. In één gebruikersvriendelijk platform. Ook als die gegevens 

ergens anders vandaan moeten komen. Koppelen met Track and Trace? 

Met Asset Performance Management? Met Business Intelligence? Met 

BIM? ERP? Digital Twins software? Welke dataverrijking u ook wenst, 

welke KPI’s u ook stelt, met Ultimo focust u op de juiste signalen. Zodat u 

de juiste actie kunt nemen.

GOED ASSET MANAGEMENT VRAAGT OM DE 

PERFECTE AFSTEMMING TUSSEN MENS EN 

MACHINE. MET DE JUISTE INFORMATIE. OP 

DE JUISTE PLEK. OP HET JUISTE MOMENT. 

INFORMATIE DIE BEGINT BIJ UW ASSETS EN 

EINDIGT BIJ DE ACTIE DIE U ERAAN VERBINDT. 

BIJ ULTIMO ZORGEN WE ERVOOR DAT U 

DE LAT ALTIJD HOOG KUNT LEGGEN. VOOR 

MAXIMALE BESCHIKBAARHEID VAN ASSETS.

TAKE 
VITAL 
ACTION.
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FLEXIBEL. ÉN OUT-OF-THE-BOX.
We zeggen al jaren dat het kan. Sterke out-of-the-box software met voorgedefinieerde 

‘industry solutions’. High end software die tegelijkertijd flexibel is en aan te passen aan 

de wensen van u als gebruiker.  U – onze gebruiker – was en bent nog steeds onze 

grootste inspiratiebron om software te ontwikkelen die twee uitersten kan combineren. 

Onze innovatiekracht van zo’n dertig jaar geleden maakte het tot onze filosofie. Met 

onze ‘world-class-technology’ van nu bewijzen we het nog steeds.

VAN MOBILE TOT DESKTOP.
Stel nou dat u Ultimo EAM op elk device laagdrempelig kunt gebruiken? Zou u hiermee 

dan een hogere hands-on-tool time creëren? Ja. En dit zou dan ook goed zijn voor de 

betrouwbaarheid van de managementinformatie? Ja. Nog meer real time omdat u data 

op het juiste moment eenvoudig kunt invoeren of raadplegen? Ja. Precies. Daarom is 

ons gebruiksvriendelijke platform inzetbaar op desktop, tablet én mobiel.

BUSINESS REPORTING.
Juiste beslissingen. U maakt ze op basis van de gedegen informatie die u uit het EAM 

platform van Ultimo haalt. Stuur effectief op uw performance en verbeter uw 

processen voortdurend. Eindgebruikers halen snel operationele informatie naar boven 

met een eenvoudige rapportagetool. Voor tactische en strategische vraagstukken zijn 

diverse standaard rapportages beschikbaar. En hier bovenop een krachtige  Microsoft 

Power BI integratie voor het uitvoeren van diepgaande analyses.

OPTIMALE PLANNING.
U heeft met Ultimo maar liefst zeven planners tot uw beschikking. Los van elkaar te 

gebruiken en zeker ook op slimme wijze met elkaar te combineren. Met planners die 

speciaal ontwikkeld zijn voor de lange termijn planning en planners die specifiek de 

korte termijn voor hun rekening nemen. Om goed in control te blijven. U creëert 

overzicht en een duidelijke visualisatie. Maak een realistische prognose van kosten en 

uren. Gebruik de Assetplanner voor een totaaloverzicht van de onderhoudsactiviteiten 

per asset. Om shutdowns en gerelateerde activiteiten te plannen is de Stopplanner de 

juiste tool. Zet de Jobplanner in voor een detailplanning van de workforce en gebruik 

Kanban borden om lean en agile in teamverband te werken. Met de Periodiek 

Onderhoud-planner heeft u inzicht in uw periodiek onderhoud. De verschillende 

planners vullen elkaar uitstekend aan.

DE WAARDE 
VAN UW ASSETS 
VERHOGEN?

U WILT – BINNEN DE LEVENSCYCLUS VAN 

UW ASSETS – ALLES ERUIT HALEN WAT 

ERIN ZIT. U WEET ALS GEEN ANDER DAT 

U MET HET JUISTE ASSET MANAGEMENT 

DE WAARDE VAN UW ASSETS KUNT 

VERMEERDEREN EN DIRECT INVLOED 

HEEFT OP DE BEDRIJFSDOELSTELLINGEN 

VAN UW ORGANISATIE. EN U WEET OOK 

DAT U DAN EIGENLIJK MAAR BIJ ÉÉN EAM 

SOFTWAREPLATFORM TERECHT KUNT. HET 

NUMMER 1 FLEXIBELE ENTERPRISE ASSET 

MANAGEMENT CLOUD PLATFORM. VAN 

ULTIMO. ALLE VOORDELEN OP EEN RIJTJE.
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APM / IIoT / 
OT-IT

Digital Twin /
GIS / BIM

Track & Trace

RESTapi /
SOAP / XML /

CSV

AR/VR
Remote
Support

ERP / CRM /
FINANCE / OCI

LINK
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KOPPELEN 
MET SLIMME 
INNOVATIES.
Ultimo kent standaard gecertificeerde koppelin-

gen, zoals met SAP en AFAS en realiseert robuuste 

en onderhoudbare klantspecifieke koppelingen. 

Data Driven Decision making is de grootste ga-

mechanger binnen Asset Management. Daarom 

voorziet  Ultimo in de naadloze integraties met 

vrijwel elke toepassing. Of het nu gaat om Asset 

Performance Management, IoT / OT, Augmented 

Reality, drone inspecties,  Document Management, 

ERP, HR, CAD, BIM of GIS. Ultimo koppelt ermee. 

Live-link your assets and facilities. 

Meer informatie, inspiratie en voorbeelden vindt u 

op onze Marketplace (marketplace.ultimo.com).

EAM EN MEER.
Ultimo heeft standaard al veel rijke EAM functio-

naliteiten en biedt nog aanzienlijk meer. Naast het 

plannen, optimaliseren, uitvoeren en volgen van 

de benodigde onderhoudswerkzaamheden met 

de bijbehorende prioriteiten, vaardigheden, mate-

rialen, tools en informatie – voor ‘vaste’ of ‘bewe-

gende’ assets – heeft Ultimo nog extra features in 

huis. Wat dacht u van onze volledig geïntegreerde 

en complete suite op het gebied van Health, Safety 

& Environment (HSE)? Hierin is onder meer opge-

nomen: HSE-Incidentenbeheer, Management of 

Change, Werkvergunningen, Taakrisico-analyse en 

Lockout-Tagout.

Om de samenwerking en efficiency verder te 

verbeteren is er tevens een uitgebreide Operations 

suite. Deze bevat toegankelijke functionaliteit om 

operations/productie bij EAM te betrekken, meer 

informatie te vergaren en uw processen nog beter 

in te richten. Denk aan Wachtoverdracht, Down-

timeregistratie en Autonoom Onderhoud. 

Ook op het gebied van IT Service Management 

en Facility Services bieden wij geïntegreerde 

modules ter ondersteuning van uw onder-

steunende processen. Onze software is 

volledig schaalbaar. En u kunt kiezen uit vier 

productversies, uiteenlopend van ‘Essentials’ tot 

‘Enterprise’. Altijd de juiste ondersteuning. Altijd 

passend bij uw behoeftes. Altijd binnen uw budget.
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LIVE-LINK 
YOUR ASSETS 
AND FACILITIES.

ONGEËVENAARDE  
RETURN ON  
INVESTMENT.

• 4 productversies met rijke functionaliteit 

• Schaalbare groei mogelijk

• Usability verhoogt hands-on-tool time, verbetert 
managementinfo

• Brede functionaliteit voorkomt eilandautomatisering, 
vergroot synergie

• Snelle implementaties met out-of-the-box (industry) 
solutions

• Succesvolle implementaties door ervaren experts

• Modern koppelplatform ondersteunt beheersbaar 
applicatielandschap

• Kosteneffectieve flexibiliteit door self-service 
applicatiebeheer 

• Hoogwaardig Cloud platform voor maximale 
performance
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ALTIJD DE JUISTE 
ONDERSTEUNING.
ALTIJD PASSEND 
BIJ UW BEHOEFTES.

ULTIMO SOFTWARE IS VOLLEDIG SCHAALBAAR. 

U KUNT KIEZEN UIT VIER VERSCHILLENDE  

ABONNEMENTEN (U TREFT DE DETAILS OP ONZE 

WEBSITE). MET VOORGEDEFINIEERDE INDUSTRY 

SOLUTIONS VOOR EEN GEGARANDEERDE BEST-

PRACTICE OPLOSSING VOOR UW BRANCHE. 

OUT-OF-THE-BOX EN TEGELIJKERTIJD UITERST 

FLEXIBEL. ERVAAR EEN ONGEËVENAARDE 

ROI DOOR KORTE IMPLEMENTATIES, 

NAADLOZE INTEGRATIES EN SELF-SERVICE 

APPLICATIEBEHEER.   

ESSENTIALS

Voor kleine organisaties, die de eerste succesvolle stappen willen zetten in 

het digitaliseren van Asset Management, stroomlijnen van werkprocessen 

en implementeren van verbeteringen in de organisatie.

PROFESSIONAL

Voor middelgrote organisaties, die willen profiteren van een volledige out-

of-the-box oplossing voor EAM. Industry solutions voor Technical Asset 

Management en Medical Asset Management zijn beschikbaar.

PREMIUM

Voor organisaties die alle geavanceerde EAM mogelijkheden en opties tot 

hun beschikking willen hebben. Industry solutions voor Technical, Medical, 

Fleet en Infra Asset Management zijn beschikbaar.

- Flexibility level ‘Supreme’

- Premium support

ENTERPRISE

Voor grote organisaties die alle mogelijkheden van het volledige platform 

tot hun beschikking willen hebben en maximaal voordeel uit Ultimo willen 

behalen. Geen opties, alles inbegrepen en compleet.

- Flexibility level ‘Supreme’

- Platinum 24-7 support voor de best mogelijke ondersteuning

Alle productversies kunnen worden gebruikt in een meervoudige bedrijfsstructuur 

(multi-site) en ondersteunen optioneel meerdere talen (zoals Engels, Duits, Frans, 

Nederlands, Spaans, Italiaans, Turks en Pools). Vanaf Premium zijn multi-currency 

en multi-tijdzones optioneel beschikbaar.

IN
C

L
U

S
IE

F
 E

-L
E

A
R

N
IN

G
 V

O
O

R
 E

IN
D

G
E

B
R

U
IK

E
R

S

16 17



CASE 
STUDIES
WIE KUNNEN NU BETER VERTELLEN WAT EAM 

VAN ULTIMO ONZE OPDRACHTGEVERS OPLEVERT, 

DAN ONZE OPDRACHTGEVERS ZELF?

ONZE MEER DAN 2.000 OPDRACHTGEVERS 

ZIJN WERELDWIJD ACTIEF IN DE INDUSTRIE, 

LOGISTIEK, GEZONDHEIDSZORG, INFRA EN 

UTILITIES. WIJ ZIJN TROTS DAT ZIJ MET 

ULTIMO AANZIENLIJKE RESULTATEN BOEKEN. 

RESULTATEN DIE HEN HELPEN OM EFFICIËNTER 

TE WERKEN, DE PERFORMANCE TE VERBETEREN, 

MEER OVERZICHT TE GENEREREN OF DE 

VEILIGHEID OP DE WERKVLOER TE VERGROTEN. 

DE BEVINDINGEN VAN EEN AANTAL TOON       -

AAN GEVENDE OPDRACHTGEVERS LEEST 

U HIER. OP ULTIMO.COM STAAN NOG MEER 

 VERHELDERENDE CASE STUDIES.

LONDON GATWICK

EFFICIENCY-
WINST VAN 
25%.
Chris Woodroofe, COO: 

‘Met de behaalde verhoging van de efficiency en producti-

viteit verwachten wij dat Ultimo een terugverdientijd van 

drie tot vier jaar heeft.’ 

Ultimo stelt ons in staat om effectief te plannen en de 

juiste beslissingen te nemen om de waarde van assets te 

maximaliseren. Daarnaast verhoogt Ultimo de efficiëntie 

en productiviteit en verbetert het de prestaties en beschik-

baarheid van onze assets.’

Tony Embling, Senior Engineering Manager: 

‘Een efficiencywinst van 25% lijkt mij heel realistisch.’

‘Collega’s besteden hun tijd effectiever en houden meer 

tijd over voor andere belangrijke zaken. Er is dus meer 

beschikbare “tooling-time”, doordat de administratieve last 

is verminderd. Zowel de collega’s op de werkvloer als het 

management maken goed gebruik van het systeem.’
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UZ BRUSSEL

GRIP OP > 50.000 
MEDICAL ASSETS.
UZ Brussel beheert met Ultimo vele duizenden (medische) middelen en 

heeft de efficiëntie en veiligheid verhoogd. De software heeft bijgedragen 

aan het behalen van de Joint Commission International-accreditatie. 

De software is geïntegreerd met ERP en een centraal kennis- en 

contentplatform voor medische technologie, met voorgedefinieerde 

modellen voor risicomanagement en maintenance management. Ook 

wordt de software integraal ingezet op andere technische, logistieke en 

facilitaire afdelingen.

KISUMA CHEMICALS

DOWNTIME-
REDUCTIE 
VAN 40%  

Jan Wolf, Reliability Engineer:

“Deze prestatie hebben wij bereikt door een doordachte FMECA-

strategie en een professionele borging daarvan in Ultimo. 

Tegelijkertijd is ook het veilig werken naar een hoger niveau 

gebracht, door de brede inzet van verschillende HSE-modules. 

Binnen ons bedrijf wordt de professionele aanpak van asset 

management als verdienmodel gezien. En de assets niet meer 

enkel als kostenpost.” 
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FREIBERGER

10% BESPARING 
OP DE ONDER-
HOUDSKOSTEN. 
Dr. Heidi Pichorner, Technisch Coördinator: 

‘Freiberger is de grootste fabrikant van diepvriespizza’s en 

soortgelijke producten van Europa. Met de ingebruikname van 

Ultimo heeft onze technische afdeling aanzienlijke vooruitgang 

geboekt. Niet alleen op het gebied van prestaties, maar ook op het 

gebied van bewijsvoering. Ik denk dat we al 10% hebben kunnen 

besparen op de onderhoudskosten.’ 

‘Het systeem is professioneel geïmplementeerd en wordt 

enthousiast gebruikt door de medewerkers. We hebben nu 

toegang tot waardevolle gegevens die we gebruiken in onze 

bedrijfsvoering.’
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HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

OPERATIONEEL EN  
STRATEGISCH ASSET  
MANAGEMENT OP  
HOOG NIVEAU.

EDEKA, MINDEN-HANNOVER

TRANSPARANTIE  
IN DE KOSTEN 
VAN HET  
LOGISTIEKE  
BEHEER.
EDEKA Minden-Hannover heeft ruim 1.000 trucks/trailers, 

800 auto’s en bijna 4.000 heftrucks in beheer in de 20 regionale 

vestigingen en 7 werkplaatsen. Het logistieke beheer van 

het grootste regionale bedrijf van het supermarktconcern is 

ondergebracht in de Ultimo software. De software heeft voor 

transparantie in de kosten van beheer en onderhoud gezorgd. 

Met een aantal muisklikken is alles inzichtelijk te maken. De 

gebruikers werken graag met het systeem. Een aspect dat bijzonder 

gewaardeerd wordt van de software is het flexibele karakter.

Peter van Leijenhorst, Functioneel Beheerder: 

‘Er wordt met de module Lange Termijn Asset 

Planning vanuit een hoger abstractieniveau 

naar onderhoud gekeken. Op deze manier zijn 

we een gewaardeerde gesprekspartner voor 

het bestuur van de organisatie.’

‘De module Lange Termijn Asset Planning 

biedt ons de mogelijkheid om een lange 

termijn begroting op te stellen voor assets, 

gebaseerd op kosten, condities en risico’s. 

Hierdoor krijgt het waterschap inzicht in 

de financiële gevolgen van het boven de 

minimale conditie houden van bepaalde 

assets. Niet alleen vanuit financieel oogpunt, 

maar ook vanuit praktisch perspectief 

kunnen er dus onderbouwde keuzes worden 

gemaakt die gebaseerd zijn op feiten. Het 

waterschap heeft vele duizenden assets in 

het ‘veld’ te beheren. De efficiency van het 

werk is verder vergroot door te werken met 

de app Ultimo Go en een slimme interface 

met de GIS-applicatie ESRI.’
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TOTAL (ERTVELDE)

SLIMME INTEGRATIE 
HSE, MAINTENANCE 
EN ERP (SAP).
Steven Permentier, Productiemanager:

‘Met Ultimo beschikken we over één systeem voor veiligheids- en onderhouds-

vraagstukken (periodiek onderhoud, kalibraties en keuringen).‘

 

‘Alles overzichtelijk bij elkaar. Audits verlopen daardoor nu gemakkelijker.  

De interface met SAP zorgt voor een efficiënte financiële afhandeling van 

onze werkzaamheden.’
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IN DE WERELD VAN ULTIMO DRAAIT ALLES 

OM ASSET MANAGEMENT PROCESSEN EN 

DE SOFTWARE DIE U DAARVOOR NODIG 

HEBT. WE ONTWIKKELEN SOFTWARE 

VOOR HET BEHEREN VAN ‘ALL TYPES 

OF ASSETS’.

Daarbij geven wij gehoor aan alle ervaring, alle aandachtspunten en alle interessante 

data en wetenswaardigheden die onze gebruikers ons de afgelopen dertig jaren 

hebben verteld. Zo maken wij onze software standaard out-of-the-box, maar tevens 

standaard flexibel. Omdat uw organisatie en uw processen continu moeten kunnen 

meebewegen. Eind jaren tachtig begonnen en inmiddels uitgegroeid tot het nummer 1 

flexibele Enterprise Asset Management Cloud platform. Met één doel. U voorzien van 

cruciale informatie. Zodat u de juiste actie kunt nemen.

SINDS 1988  
EXPERTS  
IN PROCES-
OPTIMALISATIE.

FACTS AND 
FIGURES

MICROSOFT
GOLD PARTNER

IOT APPLICATIONS 
FOR HIGHER RETURNS

ISO9001
ISO27001

CLIENTS WORLDWIDE

 > 2.000+

DAILY USERS 

> 100.000
CLOUD CUSTOMERS 

> 50%

EUROPEAN NPS SCORE 

+ 45

EXPERIENCE 

> 30 YEARS

CUSTOMERS  IN 

> 40 COUNTRIES

EXPERTS 

200
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WAAROM HET 
ÉCHT WERKT.
BIJ ULTIMO HEBBEN WIJ ONS IN DE 

AFGELOPEN DERTIG JAAR MOGEN BUIGEN 

OVER DE MEEST UITEENLOPENDE EAM-

BEDRIJFSPROCESSEN. IN DE MEEST 

UITEENLOPENDE BRANCHES. 

Bij de meest uiteenlopende organisaties. Het gaf ons voortdurend de mogelijkheid 

om de juiste vertalingen te kunnen maken naar wat nu inmiddels is uitgegroeid tot 

het meest flexibele cloud asset management systeem. Misschien wel ter wereld.

Bedrijfsprocessen ondersteunen met onze software is onze roeping. We maken 

het niet alleen, we ondersteunen onze klanten ook met de snelle implementatie. We 

trainen hen zodat ze onze software zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Met een 

uitgekiend en gebruiksvriendelijk e-learning programma. We mogen het ‘world-

class-technology’ noemen. Omdat het onze klanten out-of-the-box software biedt, 

gecombineerd met de flexibiliteit die zij wensen. Omdat het software is die met hen 

meegroeit. Omdat zij er keer op keer aanwijsbare resultaten mee boeken. Dát is, 

waarom Ultimo écht werkt. 

‘Live-link your assets and facilities.’

IMPLEMENTATIE & CONSULTANCY

GLOBAL PARTNER ECOSYSTEEM

E-LEARNING

REPORTING SERVICES CUSTOMER SUCCESS

SUPPORT

COACHING & ADVIES
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voorbehouden. Ultimo is een geregistreerd merk 

van de Ultimo Software Solutions Group bv. Andere 

gebruikte merken zijn (niet-)geregistreerde merken 

van de desbetreffende wettelijke eigenaren.

ultimo.com

Ultimo is het nummer 1 flexibele EAM Cloud 

platform, waarmee u grip krijgt op uw 

asset management, in staat bent de uptime 

te verhogen, de kosten te beheersen, de 

levensduur te verlengen, betrouwbare 

stuurinformatie in handen heeft, te voldoen 

aan wet- en regelgeving en waarmee u zorg 

kunt dragen voor een gezonde en veilige 

werkomgeving. En met een ongeëvenaarde en 

bewezen ROI. Met Ultimo ziet u vital signs en 

neemt u vital action.

Live-link your assets and facilities.
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