Ken de risico’s.
Dan is alles beheersbaar.

a wider perspective,
focused on you

AMprover® biedt inzicht, overzicht en controle.
Zo beheerst u risico’s én bespaart u kosten.

Wat is AMprover®?
AMprover® is het innovatieve softwarepakket van Traduco
dat risico’s in uw bedrijfsprocessen in kaart brengt en helpt
te beheersen. Onze software biedt inzicht, overzicht en
controle. Als u weet wat de risico’s zijn én hoe u ze kosteneffectief kunt beheersen, verbetert u uw kostenstructuur.
Want u optimaliseert de prestaties van uw bedrijfsmiddelen
(assets). Denk aan een kosteneffectief beheer en onderhoud
van uw gebouwen, installaties, productielijnen, kunstwerken,
infrastructuur of uw totale fabriek. Maar ook aan de optimale
veiligheid en kwaliteit van mensen, milieu en processen. Met
AMprover® krijgt u grip op alle facetten van Asset Management.

Wat is Asset Management?
Asset Management is een totaalvisie op het beheer en onder
houd van uw bedrijfsmiddelen. Als u dit gedachtegoed
toepast over de gehele levensduur van uw investeringen,
dan draagt Asset Management bij aan het ultieme doel: een
optimaal rendement behalen uit uw kapitaalsinvesteringen.
Van aanschaf tot afschrijving. Om het optimale rendement te
behalen, stuurt u primair op prestaties, risico’s en kosten.

Functionaliteiten AMprover®
AMprover® is gebruiksvriendelijk, veelzijdig en vooruit-

betrouwbaarheid en totale kosten van uw bedrijfsmiddelen.

strevend. De software functioneert uitstekend binnen een

Ook voorspelt de software wat er gebeurt bij calamiteiten en

cloudomgeving en sluit naadloos aan op verschillende

brengt verschillende bedrijfsmiddelen met elkaar in verband.

onderhoudbeheerssystemen. Maar ook op gesloten informa-

En dat is nog lang niet alles …

tiesystemen, die op basis van ‘real-time data’ sturen op een
optimaal beheer en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen.
Met AMprover® genereer je de meest uiteenlopende rapportages in een handomdraai. Bovendien is het eenvoudig om

✓ FMECA-, RCM- en Life Cycling Cost analyses

de data te exporteren naar bijvoorbeeld een Excelomgeving

✓ RAMS-analyses

en vice versa.
Met AMprover® voert u gevoeligheid- en risicoanalyses uit.
Het softwarepakket geeft inzicht in de beschikbaarheid,

✓ Risk Based Inspection (RBI)
✓ Priority box: voor het bepalen van de juiste
prioriteiten

Klanten over AMprover®
“AMprover® geeft ons inzicht in de werkelijke kosten binnen
onze organisatie.”
“Het gebruikersgemak, de veelzijdigheid, de overzichtelijke
schermweergave: met AMprover® maak je bedrijfsprocessen
en risico’s op een eenvoudige manier inzichtelijk.”
“Het is niet moeilijk om bedrijfsanalyses uit te voeren met
AMprover®. En als we ergens niet uitkomen, staat de helpdesk altijd voor ons klaar!”

De voordelen van AMprover®
✓ AMprover® biedt inzicht, overzicht en controle. Zo beheerst u risico’s én bespaart u kosten.
✓ Een totaalpakket voor het beheer en onderhoud van al uw bedrijfsprocessen.
✓ Inzicht in welke maatregelen nodig zijn om uw risico’s optimaal te beheersen.
✓ Gebruikersvriendelijke lay-out en intuïtieve besturing: vergelijkbaar met MS Office.
✓ Een breed pallet aan functionaliteiten: voor ieder proces een passende analyse.
✓ Uitstekende ondersteuning dankzij onze trainingen en helpdesk.

Ondersteuning
Wij helpen u graag. Ook met het toepassen van onze software. Voor AMprover®
verzorgen wij onder meer trainingen en certificatieprogramma’s. En als u tijdens
uw dagelijkse werkzaamheden onverhoopt tegen problemen aanloopt, kunt u
altijd terecht bij onze helpdesk. Wij houden van persoonlijk contact, snelle service
en oplossingen.

Meer weten over AMprover®?
We komen graag bij u langs om een demo te verzorgen.

Bel of mail:
+31 (0)72 572 65 25
info@traduco.nl

a wider perspective,
focused on you

Over Traduco

Contact

Traduco is een onafhankelijk adviesbureau

Nieuwsgierig geworden naar onze innovatieve software?

met jarenlange ervaring op het gebied van

Of heeft u vragen over de toepassingen van AMprover®?

Asset Management binnen uw totale bedrijfs

Neem gerust contact met ons op!

voering. Onze gespecialiseerde consultants en

+31 (0)72 572 65 25

partners ondersteunen onze opdrachtgevers in

info@traduco.nl

het beheer en onderhoud van hun bedrijfsmiddelen

www.traduco.nl

(assets). Gemeten over de complete assetlevensduur. En op alle vlakken.

Traduco B.V.
Gildestraat 5

Wij zijn vooruitstrevend, pragmatisch en betrokken.

1704 AG Heerhugowaard

Ook delen en verspreiden wij onze kennis en kunde
rond Asset Management. Wij houden ons aan
onze afspraken en hebben een scherp oog voor
de cultuur, processen en informatievoorziening van
onze opdrachtgevers.

Traduco werkt vanuit Heerhugowaard en Rotterdam

