
 

  

 
 

 

 

 

 

Maintenance Webinar 
powered by NVDO, IDEO en SAP 

 
Intelligent antwoord op Asset Management 

 
Donderdag 23 juni, 11.00-12.00 uur 

 
Met Intelligent Asset Management je assets op het juiste moment en op de juiste manier 
onderhouden! 

Is jouw wens ook om Asset Management centraal te positioneren binnen je organisatie? Hierdoor ga je het 

onderhoud naar een hoger niveau tillen en lever je een bijdrage aan andere bedrijfsstrategische doelen, 
zoals operational excellence en duurzaamheid. 
 
In dit Maintenance Webinar laten we zien hoe je met ondersteuning van nieuwe technologieën, zoals Asset 
Strategy, Performance Management (ASPM) en de SAP Service & Asset Manager je proces kunt 
optimaliseren. 

 
Tijdens dit bijzondere webinar bespreken we:  

• De toelichting van het hele SAP Asset Management portfolio 
• Een overview van de IAM-suite waarbij ASPM wordt uitgelicht 

•  Intelligent Asset Management (IAM) - overview 
•  Asset Performance Management - Business drivers en trends 
•  Asset Strategy & Performance Management (ASPM) in de praktijk 

• Hoe je snel kan starten met de Ideo ASPM Solution Package 
• De flexibiliteit die de inspectie management oplossingen van ASInt je geven 

 
 

 
Sprekers 
 
Susanne Bottemanne 
Intelligent Asset Management Solution Advisor bij SAP. Zij heeft een passie voor technologie en innovaties op het gebied 
van Asset Management. 
 
Bart Elshout 
Mobility Consultant en product manager bij Ideo B.V. Hij kan terugvallen op zijn ervaring bij meer dan 40 verschillende 
klanten en implementatie van meer dan 50 mobiele apps. Hij heeft een passie voor nieuwe technologie. 
 
Jesley Hagedoorn  
SAP EAM & Mobility consultant bij Ideo B.V. Hij werkt met veel enthousiasme aan het implementeren en verbeteren van 
applicaties en is graag bezig met de nieuwste innovaties op het gebied van Asset Management. 
 
Erik van de Ven  
Product Manager SAP Service & Asset Manager bij Ideo B.V. Hij is als product manager en expert onderdeel van veel 
implementies op het gebied van mobility en planning. 
 
Johan Amsing 
Ervaren SAP EAM Consultant en Project Manager bij Ideo B.V. Hij helpt klanten bij het optimaliseren van asset 
management en succesvol invoeren van innovatie. 
 
Rohan Patel 
CEO bij AsInt. Hij heeft een bewezen geschiedenis van werken in de informatietechnologie en dienstensector. Sterk als 
business development professional. 
 

Dit bijzondere webinar wordt in gezamenlijkheid georganiseerd: je gegevens worden gedeeld 

 

 

  

Aanmelden kan hier! 

https://info.ideo-nl.com/nl/intelligent-antwoord-op-asset-management

