
Slim, Safe, Snel 

Asset
Management

Power Suite
PLANT IMPLEMENTATION   

Beheer- en onderhoudsorganisaties worden uitgedaagd om de werkzaam-

heden en belangrijke keuzes inzichtelijk te maken en te onderbouwen. 

Of het nu gaat over begrotingsvraagstukken, onderhoudsinventarisatie 

(FMECA/RCM), goed gereedschap helpt bij het antwoord geven op 

vragen. Maar waarom voor het gereedschap betalen als u het niet meer 

gebruikt? 

Middels de Plant implementation box van Asset Management Power Suite 

kan tijdelijk een specifiek vraagstuk worden aangepakt.

Asset Management Power 

Suite heeft voorgedefinieerde 

rapporten om alle belangrijke 

maintenance en reliability functies 

te ondersteunen. De rapporten 

zijn opgemaakt in de applicatie 

Crystal Reports en hebben een 

goede data-integriteit en heldere 

opmaak. Rapporten kunnen op 

verzoek worden aangepast aan 

de specifieke behoefte van de 

gebruiker. Ook is het mogelijk om 

zelf met de rapportage tool aan 

de slag te gaan.

OPLOSSEN VAN EEN SPECIFIEK VRAAGSTUK MET ASSET MANAGEMENT 
POWER SUITE MIDDELS DE PLANT IMPLEMENTATION BOX
*   Power Suite Online inlogcode voor één gebruiker, toegang tot de volledige versie;
*  4 maanden toegang;
*  Voorbeeldcases (alle cases beschikbaar);
*  Specifieke rapporten (alle beschikbaar);
*  3 dagen training Implementatie, CMS consultant op locatie; 
*  4 maanden support. Vragen voor consultant per e-mail;
*  4 maanden helpdesk op software.

Kosten: € 3.585,-- exclusief BTW.

De algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op 

www.cmsam.nl/power-suite/voorwaarden.

 



1 TOEGANKELIJK VIA INTERNET
Asset Management Power Suite is via internet toegankelijk. De applicatie en 

data zijn afgeschermd middels een loginnaam en password en draait binnen 

een goed beveiligd datacenter. Hierdoor kunt u overal (thuis, op kantoor of bij 

de klant) zelf of met meerdere gebruikers de centraal opgeslagen gegevens 

bewerken. De applicatie Asset Management Power Suite kan echter ook op 

een ‘stand alone computer’ of een interne server worden geïnstalleerd.

2 PERSOONLIJKE TOELICHTING
Bij de aanschaf van Asset Management Power Suite wordt de introductie van 

het softwarepakket verzorgd door een maintenance consultant die u snel op 

weg helpt om uw specifieke probleem op te lossen. Deze helpt u met het 

opzetten van uw assets in het systeem, het toelichten van de verschillende 

mogelijkheden en het effectief gebruik van Asset Management Power Suite.

 

3 GEBRUIKSKOSTEN
Bent u geïnteresseerd in de tarieven voor het gebruik van Asset Management 

Power Suite? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.

ONDERHOUDSPROCESSEN INRICHTEN & OPTIMALISEREN
De software Asset Management Power Suite is een krachtig softwarepakket waar-

mee men onderhoudsprocessen kan inrichten en optimaliseren. De applicatie geeft de 

gebruiker de mogelijkheid om technische installaties (assets) eenvoudig te inventa-

riseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (RCM/FMECA) en 

voorraadartikelen. De gegevens kunnen vervolgens snel en foutloos worden gecon-

verteerd naar een onderhoudsbeheerssysteem. Daarnaast is Asset Management Power 

Suite een optimalisatie tool om asset management vraagstukken zoals risicoanalyses 

en Life Cycle Costing berekeningen te onderbouwen. 

WWW.CMSAM.NL/POWER-SUITE

ASSET MANAGEMENT POWER SUITE

CMS Asset Management, De Grote Beer 47, 

5215 MR ’s-Hertogenbosch, Nederland, 

T +31 (0)73-648 05 63, info@cmsam.nl
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Asset Management Power Suite:
* Slim inventariseren en optimaliseren;
* Safe beheer van uw data;
* Snel aan de slag.


