STRATEGIC DECISION TOOL

Software voor het creëren van een beïnvloedbaar integraal tactisch
overzicht van wat er moet gebeuren met uw huidige en toekomstige
assets om optimaal uw strategische doelstellingen te realiseren

GRIP OP INTEGRALE BESLUITVORMING




Wilt u als beslissingsbevoegde wil weten wat de impact is van nieuw beleid/
toekomstige doelen op uw meerjarenprognose?
Wilt u als Programmeur weten wat de impact is van het herprioriteren van
investeringen op de onderhoudskosten en prestaties of risico’s?
Wilt u als assetmanager weten wat de impact is van het veranderen van
bijvoorbeeld uw onderhoudsstrategie op de levensduur en daarmee
samenhangende prestaties?

Dan is de Strategic Decision Tool (SDT) hét instrument die u in staat stelt om op
flexibele wijze en in een oogopslag de verbinding te leggen tussen de strategie
en operatie van uw organisatie. Met de SDT:

Draait u zelf aan de knoppen prestatie, risico en kosten

Bij het draaien aan 1 knop draaien alle andere knoppen mee

Waarbij u altijd een integraal geborgd beeld heeft van:

CAPEX (investeringen, rentelasten en afschrijvingen)

OPEX (onderhoud, beheer, overhead etc)

Alle doelen en prestaties

En de daarbij behorende risico’s
Met als resultaat oa:
•
Inzicht in kosten meerdere lifce-cycles van de assets
•
Deelbegrotingen op CAPEX en OPEX voor totale organisatie
•
Aantal risicovolle assets in beeld vallend binnen gewenst risicoprofiel
•
Het wel/niet behalen van de organisatie doelen en bijbehorende prestaties
•
Uitgewerkte doelen en prestatie bomen
•
Meerjaren Investerings Programma
•
Exploitatie kosten overzicht organisatie, onderhoud en overig

Strategic Decision Tool (SDT)
Snellere, betere en integralere
besluitvorming
Innovatief en bewezen
afwegingskader voor prestaties,
risico’s en kosten
Doe de juiste dingen goed
15-20% besparing op investeringsen operationele kosten
Integrale samenhang investeringen,
bedrijfsvoering, onderhoud, beleid
en programmering

KRACHTIGE ANALYTICS ENGINE
De Strategic Decision Tool beschikt over een krachtige analytics engine en maakt
gebruik van een uniek gevalideerd rekenmodel. Centraal in dit model staat de
borging van de complexe afhankelijkheden rondom asset, prestaties, risico’s en
kosten. Daar waar nodig configurabel naar de specifieke eisen en wensen van de
klant.

MULTI-SCENARIO VOORSPELLING VOOR
PRESTATIE, RISICO EN KOSTEN
Zodra van de basis data voorzien, biedt de Strategic Decision Tool u een interactief
speelveld. Een speelveld waarbij de relatie tussen de verschillende sturings-dimensies
(prestaties, kosten, vervangingstermijnen, onderhoudsstrategieën en risico-profielen)
geborgd is. Middels intuïtieve sliders biedt de tool u de functionaliteit om per dimensie
afzonderlijk, scenario-gewijs, wijzigingen door te voeren terwijl u tegelijkertijd de
effecten van uw wijzigingen in beeld heeft.
•
•
•
•
•
•

Aanmaken van verschillende scenario’s om verschillende vragen te kunnen
beantwoorden en door te rekenen
Altijd overzicht op het totaal en integraal niveau
Programmaoverzicht van de te verwachten investeringen
Gevolgen in kosten van investeringen inzichtelijk met de rentelasten en
afschrijvingen
Kosten overzichten van organisatie, onderhoud en beheer,
Inzicht op bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau

Wat ons betreft programmering in optima-forma.

KRACHTIGE VISUELE WEERGAVES



Middels unieke en uitgebreide data visualisaties geeft de Strategic Decision Tool
in een oogopslag inzicht in scenario uitkomsten en –wijzigingen. Weergaves en
dashboards (volledig drag & drop zelf samen te stellen) zijn hierbij gericht en
ontwikkeld op een snel begrip van uitkomsten voor het nemen van de beste
beslissingen.

STRATEGIC DECISION TOOL: EEN KRACHTIG INFORMATIE- EN
BESLISSINGSINSTRUMENT
De Strategic Decision Tool leent zich bij uitstek voor verschillende
marktsegmenten; utiliteitsmarkt, drinkwaterbedrijven, waterschappen,
rijksoverheid, vervoer- en energiebedrijven.
Mocht het bovenstaande uw interesse gewekt hebben, wij lichten de
werking van de Strategic Decision Tool uiteraard graag toe.
U kunt ons telefonisch via het nummer 0650680003 of middels de mail
via info@eenvoudsoftware.nl bereiken. We nemen dan snel contact
met u op.

Centraal in aanpak van Eenvoud Software BV staat niet alleen het
leveren van de software, maar juist ook de borging en de implementatie
hiervan. Standaard bieden wij onze software dan ook aan inclusief
implementatie waarbij:

De organisatie wordt meegenomen in het doorleven en eigen
maken van het beslissingsmodel en zijn uitgangspunten

De SDT wordt ingericht op basis van deze uitkomsten

De organisatie wordt getraind in het gebruik van de SDT

Het systeem wordt gevuld met de benodigde data om snel aan
de slag te kunnen
.

Onze software wordt gebruikt door onder andere:

