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FMECA ANALYSE
FMECA (Failure Mode Effect Criticality Analysis) is een methodiek om te komen 

tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Het doel van een 

FMECA bestaat uit: alle mogelijke faalvormen beschrijven, effecten bepalen op 

het systeem en bekijken in hoeverre effecten kunnen worden voorkomen. Bij het 

uitvoeren van een FMECA analyse worden de volgende stappen afgelopen en 

vastgelegd:

1.   Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch  

systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?

2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?

3. Wat is de oorzaak van het falen? 

4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?

5. In welk opzicht is een storing van belang?

Asset Management Power Suite geeft de gebruiker de mogelijkheid om aan de 

hand van de FMECA methodiek te komen tot een onderbouwd onderhoudsconcept. 

Eenvoudig kunnen delen van installaties worden gekopieerd, middels ‘drag and 

drop’ technieken. Er zijn bibliotheekfuncties die de invoersnelheid verhogen en de 

diverse rapportages leveren een duidelijk overzicht.

KENNISMAKEN MET ASSET MANAGEMENT POWER SUITE MIDDELS DE 
PILOT BOX
De pilot opstellen onderhoudsconcepten bestaat uit:
*  Power Suite Online inlogcode voor één gebruiker, toegang tot de volledige versie;
* 2 maanden toegang;
*  Voorbeeldcase (de case is een voorbeeld waarin men het probleem en de 

oplossing herkent);
* Specifieke rapporten;
* 1 dag training Implementatie, CMS consultant op locatie;
*  2 maanden inhoudelijke support op methodiek. Vragen voor consultant per e-mail;
* 2 maanden helpdesk op software.

Kosten: € 1.490,-- 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 

waarmee men onderhoudsprocessen kan inrichten en optimaliseren. De applicatie 

geeft de gebruiker de mogelijkheid om technische installaties (assets) eenvoudig te 

inventariseren op het gebied van stamkaartgegevens, onderhoudsconcepten (FMECA/

RCM) en voorraadartikelen. De gegevens kunnen vervolgens snel en foutloos worden 

geconverteerd 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

INFRA

PROCES

WATER

MARITIEM

Asset Management Power Suite:
* Slim inventariseren en optimaliseren;
* Safe beheer van uw data;
* Snel aan de slag.


