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De Boom mAintenAnce mAnAger (Bmm) ondersteunt al 15 jaar industrieel producenten, 
machine-,  wagenpark-  en  infrastructuur  beheerders  en  service-organisaties, onafhankelijk 
van de gewenste onderhoudsstrategie  en werkt probleemloos samen met de reeds bestaande 
systemen (erP en gis). De integratie van status-georiënteerd en risico-gebaseerd onderhoud 
zijn slechts twee van de innovaties van Boom software die uw bedrijf succes opleveren en klaar 
maken voor industrie 4.0.

Boom mAintenAnce mAnAger 

is de software voor de 

  consistente afbeelding,

  standaardisering en

  optimalisering

van alle service- & onderhoudsprocessen van 
faciliteiten en infrastructuur.

mAintenAnce
mAnAgement

voor industrieel producenten biedt Bmm een ondersteuning bij 
het verlenen van industriële diensten (moderne terminologie: 
servitization) gebaseerd op gebruik van it middelen, met de 
focus op optimalisering van de kosten.

exploitanten  verhogen de beschikbaarheid van hun faciliteiten 
en verlagen tegelijk continu hun onderhoudskosten.

Service-organisaties profiteren van het gebruik van BMM, 
aangezien het Order en Ressources Management efficiënter, en 
het totale meldingsproces van storingen transparanter worden 
weergegeven.
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storingen

Kosten

Activa 
(materiaal- en reserveonderdelen)

Bmm BieDt

  Beschikbaarheid van assets   
  en faciliteiten

  Efficiëntie van de    
  onderhoudsintervallen

  Duurzaamheid van de    
  faciliteiten

  Efficiënte personeelsinzet
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*universiteit van Leoben (montanuniversität Leoben), instituut voor economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

totAL customizing structuur

De toeKomst vAn het onDerhouD 

Boom mAintenAnce mAnAger is de eerste software die het innovatieve concept van LeAn 
smArt mAintenAnce (Lsm) in de praktijk heeft vertaald. 
Als  ontwikkeling   van  de  technische universiteit   Leoben*, stiermarken (steiermark), oostenrijk,  
levert   Lsm  een  actieve   bijdrage   aan  de toegevoegde waarde van een nevenproces dat kosten 
veroorzaakt,  ontwikkelt het onderhoud zich op die manier tot een concurrentievoordeel  voor 
uw onderneming. met Bmm en Lsm krijgt u de beschikking over een intelligent, transparant en 
praktisch systeem dat ingezet wordt op strategisch en operationeel niveau.

LeAn smArt mAintenAnce biedt:

intelligente optimalisering van de onderhoudsstrategie;

geautomatiseerde samenstelling van een analytisch onderhoudsbudget;

onderhoud dat een bijdrage levert aan de toegevoegde waarde;

een begeleide systeemimplementatie die is afgestemd op het actuele niveau van uw 
onderhoud.

LeAn smArt
mAintenAnce



onze 
BrAnches

maintenance &
service-management

first in totAL customizing
Al meer dan 15 jaar verzorgen wij uiterst praktische 
onderhoudsoplossingen, speciaal afgestemd op de operatieve vereisten 
van onderhouds- en servicemedewerkers in onze specialistische 
bedrijfstakken.

energie-
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schuLz systemtechnik Bv
De gruisdonk 41
industrie zone venlo 6254
nL- 5928 rt venlo
tel. +31 77 3744396
fax +31 77 3744397
venlo@schulz.st
www.schulz.st

Boom softWAre Ag
hasendorfer straße 96
8430 Leibnitz, oostenrijk
telefoon: +43 3452 76216-0
fax: +43 3452 76216-115
office@boomsoftware.com
www.boomsoftware.com

Boom softWAre gmBh
schneiderkruger straße 12
49429 visbek, Duitsland
telefoon: +49 4445 897280
fax: +49 4445 897222990
deutschland@boomsoftware.com
www.boomsoftware.com


