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1 juni, 12.55-14.00 uur
Weg met de irritaties rondom uw
magazijn
Dit webinar verschaft inzicht in de
oorzaken en oplossingsrichtingen om
irritaties te voorkomen.

Tijdens het webinar behandelen we een aantal onderwerpen;
• De juiste spare parts horen voorradig te zijn wanneer je ze nodig hebt
• Te veel voorraden betekenen een financieel onnodige belasting
• Een goed registratiesysteem bevordert de efficiency
• Wanneer een organisatie smooth loopt, verhoogt dat het werkplezier

2 juni, 12.55-14.00 uur
Hoe benchmarken met data tot
besparingen kan leiden
We leggen het belang van
benchmarken uit en hoe dit werkt. We
delen ook een Quick Scan met highlevel data benchmarks die je meteen
kan gebruiken. Dat doen we aan de
hand van cases. Leer onder meer van
de case waarbij een energiebedrijf een
besparing van een miljoen euro wist te
realiseren.

Tijdens dit webinar bespreken we:
• Welke stappen nodig zijn voor een verbeterplan
• Hoe het besparingspotentieel kan worden gerealiseerd (met focus op data)
• Benchmarken: Welke data is relevant en wat is goed (genoeg)?
• Hoe koppel je IT systeemdata (zoals EAM) en OT operator systeemdata?

1 en 7 juli, 12.55-14.00 uur
Tweeluik: Kennis van smeervetten;
hoe maak je de beste keuzen?
Bewegende onderdelen zijn vaak
onderhevig aan een zware belasting.
Het gebruik van smeervet zorgt ervoor
dat machines en voertuigen langer
blijven draaien. Maar hoe weet je welke
verdikker het beste geschikt is voor
jouw toepassing?

Na afloop van de sessies kan je een betere keuze maken in de toepassing van
het juiste smeervet.
Sessie 1
Bij het kiezen van het juiste smeervet spelen verschillende zaken mee. In deze
eerste sessie wordt dieper ingegaan op een praktijksituatie in de recyclingindustrie. Verschillende verdikkers van smeervetten komen aan bod en de
verschillen worden uitgelegd.
Sessie 2
In deze tweede sessie is er ruimte voor de behandeling van drie cases uit de
praktijk. De input hiervoor kan worden gedeeld zodat deze cases voorbereid
kunnen worden.

