
Als informatie
niet tot

besluitvorming
leidt dan is
het zinloos.

IPOS.  Inte l l igent  P lanmat ig  Onderhoud Sys teem.  

Het ideale onderhoudsplan is niet alleen een kwestie van techniek. Maar ook van
kwaliteitseisen op korte en lange termijn. En van financiële haalbaarheid. Het
ideale onderhoudsplan heeft te maken met beslissingen nemen, met normen
kiezen, met het nemen van aanvaardbare risico's en het stellen van prioriteiten. 

Kortom: een complex samenspel van nauw met elkaar samenhangende factoren.
In de praktijk blijkt het dan ook vrijwel onmogelijk om op een ééndui-
dige manier afwegingen te maken. Het is dan ook geen wonder dat onderhouds-
beleid maar al te vaak een kwestie is van intuïties en subjectieve keuzes, al of
niet ondersteund door een ééndimensionaal informatiesysteem van bijvoorbeeld
conditieopnames.

Het Intelligent Planmatig Onderhoud Systeem onderscheidt zich door integratie 
van kosten, kwaliteit en risico's in één planningsmethodiek. U kunt nú 
onderbouwde beslissingen nemen, beschikbare middelen efficiënter 
inzetten en aanzienlijke besparingen boeken, in tijd én in kosten. 
Waarbij de ingebrachte informatie wél tot besluitvorming leidt.

vaar nu zelf de unieke mogelijkheden en 

Neem contact met ons op via www.next2move.nl en ervaar nu zelf de
unieke mogelijkheden en toepassingen van het IPOS programma.

objectieve, 

IPOS

een logische stap vooruit
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De IPOS-producten  zijn gunstig geprijsd en zeer compleet, niet opgebouwd 
uit allerlei kosten opdrijvende modulen, maar uitermate compleet met o.a.:

• Volledige analysefunctionaliteit en aggregatie mechanisme op alle niveaus.
(het samenstellen van informatie tot bruikbare management- en bestuursinformatie)

• Embedded meetsystemen zoals; conditiemeting en ook hier aggregatie
van de meetresultaten op alle niveaus.

• Afstemming op basis van kosten, kwaliteit en risico's.
• Interferentievoorkoming.

(bijvoorbeeld bestrating vervangen en vervolgens de riolering, of een kozijn 
schilderen en vervolgens het kozijn vervangen)

• Geavanceerde filter-/selectiefunctionaliteit.
(uitsplitsing naar disciplines, kostensoorten etc.)

• Bestandskoppelingen op ieder niveau in de boom van elk bestandtype.
(WORD-documenten, foto's, CAD-tekeningen, Excel)

• Uniek vervolgkeuze systeem voor snelle eenduidige opbouw en
complete onderhoudsrecepten. 

• Export naar andere bestandformaten zoals; Excel, CSV, XML. 
• Uitwisseling van gegevens naar standalone-systemen.

(bijvoorbeeld van notebooks, PDA’s)
• Sterke grafische presentatie en signaalindicatoren.
• Volledige schermopmaak per gebruiker. 
• WYSIWYG rapportage. (gelijk aan schermopmaak en schaalbaar) 
• Kan uitgebreid worden met een internetviewer, zodat de resultaten

overal beschikbaar zijn.
• Viewer voor intern gebruik en gratis beschikbaar voor uw opdrachtgevers.

Het Intelligent Planmatig Onderhoud Systeem is beschikbaar 
voor vastgoed, infra, installaties               en industrie. 

Overzichtelijk en inzichtelijk.
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