
De MaintenanceGuide software is een 
uitermate laagdrempelig systeem dat 
volledig beheerd kan worden door uw 
smeertechnische onderhoudsmonteurs. 
Eénmaal gevuld kan iedereen het 
MaintenanceGuide onderhoudsbeheer-
systeem zelfstandig beheren en de 
periodieke smeertechnische 
onderhoudstaken perfect plannen 
en feedback borgen.

De betrouwbaarheid van machines hangt natuurlijk 

af van verschillende factoren. Het verhogen van die 

betrouwbaarheid is voor iedereen die met onderhoud bezig 

is eigenlijk een topprioriteit. Maar hoe gaan we om met de 

complexiteit van het 1e - lijns preventief smeertechnisch 

onderhoud, om nog maar te zwijgen over de opbouw en 

borging van de onderhoudshistorie vanuit de productie-

omgeving?

Veel onderhoudsprogramma’s beginnen “10 meter boven 

de werkvloer”, ofwel veel bruikbare en waardevolle informatie 

vanaf de werkvloer valt vaak tussen wal en schip. Het succes 

van het programma én de bruikbaarheid van de onderhouds- 

historie wordt bepaald door de gebruiker. Veelal kan de 

gebruiker dan ook de zwakste schakel zijn.

Wat biedt MaintenanceGuide?
onderhoudsregistratieprogramma specifiek voor het 
1e - lijns onderhoud;

éénvoudig plannen van uw 1e - lijns onderhoudstaken;

werkzaamheden en taken te verdelen onder meerdere 
functies;

éénvoudig te creëren looproutes;

opbouw van uw onderhoudshistorie en vastleggen  
van storingen;

genereren van rapportages over meerdere 
functionaliteiten;

volledig te beheren door de smeertechnische 
onderhoudsmonteur(s);

interface met SAP of andere onderhoudsprogramma’s 
mogelijk.
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Alle 1e - lijns preventieve smeertechnische 
onderhoudstaken duidelijk in kaart 
gebracht

direct uw HACCP normeringen aantoonbaar en 
overzichtelijk op orde;

alle periodieke werkzaamheden overzichtelijk via een 
werkinstructie;

onderhoudsfrequenties en hoeveelheden duidelijk 
inzichtelijk.

Altijd de juiste smeermiddelen voor de 
juiste toepassingen

smeermiddelen, product- en veiligheidsbladen direct 
ter beschikking;

overzicht van de aanwezige producten en hun 
toepassingen.

Borging van de smeertechnische 
werkzaamheden

zichtbare registratie van de uitgevoerde 
werkzaamheden;

toevoegen van tekeningen, documenten, 
werkprocedures en/of olie-analyses.

Feedback én de opbouw van onderhouds-
registratie in één systeem

opbouw van vereiste acties en registratie van de 
onderhoudshistorie.

Eénvoudig te bedienen, optimaal gebruiksgemak
en efficiënte rapportagetools

De voordelen van
MaintenanceGuide

Duidelijke werkopdrachten

Efficiënte registratie 
smeertechnisch onderhoud

Bruikbare onderhoudshistoriek

Efficiëncyverbetering van 
35 to 40% in de praktijk

Reductie van onderhoudskosten
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