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Bent u op zoek naar field service 

management software die aansluit bij de 

doelstellingen van uw bedrijf en die uw 

processen op lange termijn verbetert?

WIJ GEVEN U 10 PUNTEN OM U TE HELPEN EEN  

GESCHIKTE FSM-SOFTWARE TE KIEZEN
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F O U T  # 1

 

DE SOFTWARE VOLDOET  

NIET AAN UW EISEN

Je zou denken dat dit punt voor de hand ligt - in de praktijk 

ziet het er echter vaak anders uit: Met name Field Service 

Management Software (FSM)-oplossingen zijn complexe 

systemen met hoge en vaak abstracte eisen.

Nogal wat IT-medewerkers missen 

het juiste perspectief als het gaat om 

de vraag of de software goed aansluit 

bij de bedrijfsprocessen - 100% 

zekerheid in dit geval? Zeker niet.

Vaak worden vóór de selectie van 

de juiste FSM-software lijsten 

met eisen opgesteld die precies in kaart moeten brengen 

waarvoor de software nodig is. Dit kan logisch zijn, maar 

leidt vaak tot misverstanden, aangezien termen anders 

worden geïnterpreteerd (en vaak verkeerd geformuleerd door 

de klant) en de kans groot is dat de selectie van de juiste 

buitendienstbeheersoftware toch mislukt.  →
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Het vastleggen van de eisen en wensen en hoe deze worden 

ingevuld met de FSM software zorgt voor veel duidelijkheid 

voordat het project start of zelfs voordat de overeenkomst wordt 

getekend.

Overigens helpt het ook om een Proof of Concept uit te voeren 

zodat processen in combinatie met de vereiste functionaliteiten 

gecheckt en getest kunnen worden.  

T
I

PLaat u adviseren. Een workshop met enkele 

softwareleveranciers doet wonderen. Zorg ervoor 

dat de leverancier uw bedrijf en zijn processen 

begrijpt. Betrek voornamelijk de gebruikers 

en de proceseigenaren hierbij. Ook profiteert 

u van de expertise van de leverancier omdat 

vergelijkbare casussen besproken worden en 

tijdens de workshop kan hij u uitleggen hoe u uw 

doelstellingen optimaal kunt realiseren.
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F O U T  # 2

 

DE KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE VOOR

DELEN VAN DE FIELD SERVICE MANAGEMENT 

SOFTWARE WORDEN ONVOLDOENDE GEMETEN 

De businesscase: Dan gaat het 

ook om de baten.

Het functioneel afvinken van 

de eisen en wensen voor Field 

Service Management Software 

met het vergelijken van de ‘Total 

Cost of Ownership: CAPEX en 

OPEX’ is één, het inzichtelijk 

krijgen van de baten is twee. 

De ervaring leert dat veelal wordt uitgegaan van een bepaalde 

besparing op kilometers en reistijd voor de buitendienst en een 

gemiddelde besparing op planactiviteiten met een algoritme-

gedreven Field Service Management Software oplossing ten 

opzichte van het huidige plansysteem. 

Ook wordt de conclusie getrokken dat er weinig besparings-

verschil is tussen de diverse algoritme-gedreven FSM 

applicaties want een planautomaat is een planautomaat en een 

algoritme is een algoritme. En dat is het juist niet. →
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Er zijn diverse punten waarbij u stil moet staan als het gaat om 

de baten zoals de kracht van een op ‘AI’ gedreven algoritme 

binnen een Field Service oplossing om:

•  uw organisatie te 

ondersteunen in de 

‘digitale’ transformatie

•  uw organisatie klaar te 

stomen voor de vierde 

industriële revolutie

•  het potentieel aan 

omzetvergroting voor uw 

organisatie te verzilveren

•  op papier en communicatie 

te besparen

•  de CO2 uitstoot te 

verminderen

•  en om het potentieel aan 

besparingen voor uw 

organisatie te realiseren.

T
I

PVoer vergelijkingstesten uit met uw eigen 

data zodat de kwantitatieve verschillen vanuit 

verschillende perspectieven kunnen worden 

gemeten en geïllustreerd. Ook is het aan te 

bevelen om de processen tijdens de operationele 

dag te testen en te vergelijken tussen de FSM 

applicaties die u op het oog heeft (de shortlist)

Focus u in eerste instantie op de vrijgekomen 

capaciteit. Deze capaciteit kan ingezet worden 

voor extra opdrachten of u kunt uw business 

case berekenen op basis van besparingen in 

FTE buitendienst en FTE binnendienst. Deze 

cijfers brengen meer gewicht in de schaal dan de 

evidente besparing in kilometers en reistijd. 



F O U T  # 3

 

SLECHTE INTEGRATIE MET 

DE AANWEZIGE BEDRIJFSAPPLICATIES

Er zijn waarschijnlijk weinig dingen die uw zenuwen meer 

belasten dan slechte compatibiliteit tussen applicaties die in 

een bedrijf worden toegepast, waaronder natuurlijk met name 

Field Service Management Software. Leveranciers proberen 

eenvoudige en soepele interfaces te ontwikkelen met een breed 

scala aan strategieën - met vaak onbevredigende resultaten. →
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T
I

PBedrijfsprocessen en inzichten veranderen 

regelmatig omdat uw markt dynamisch is, door 

overnames of door … Bij de eerste twee keuzes 

bent u voornamelijk afhankelijk van één of meer 

leveranciers om de integratie van de systemen weer 

op lijn te krijgen met de nieuwe bedrijfsprocessen. 

Hiervoor bent u veelal afhankelijk van de 

software programmeurs en de volgende release. 

Door het toepassen van intelligente middleware is de 

doorlooptijd van integratieaanpassingen een kwestie 

van uren tot dagen omdat het configuratie betreft en 

geen programmeren.



Dus wat is mogelijk? 

U kunt kiezen om een Field Service Management applicatie aan 

te schaffen die:

1  van dezelfde leverancier is als die van uw ERP/ CRM 

leverancier of

2  van een andere leverancier is als die van uw ERP/ CRM 

leverancier maar die een uitgebreid koppelvlak heeft op basis 

van de meest gangbare technologie of 

3  een leverancier kiezen die intelligente middleware met 

bestaande adapters levert of aanbeveelt.

Het streven moet altijd een goede integratie zijn met uw eigen 

toonaangevende systemen en die snel aanpasbaar is zodra de 

markt erom vraagt.
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F O U T  # 4

 

DE GELEVERDE FIELD SERVICE MANAGEMENT 

SOFTWARE DOET NIET WAT HET BELOOFT

Het komt vaker voor dan u denkt: u heeft met alle betrokkenen 

tijdens het selectietraject moeizaam uitgewerkt welke 

individuele features van belang zijn voor uw nieuwe Field 

Service Management Software. De overeenkomst is getekend 

en dan realiseert u zich dat er tijdens het project 10% tot 20% 

van de gewenste functies niet noodzakelijk zijn maar andere 

functionaliteiten worden dan op tafel gebracht. Dit schudt de 

planning door elkaar, het zorgt voor frustratie en gaat ten koste 

van de beschikbare middelen en budget. 

 

Dus wat is er te doen? 

Het is goed om te weten dat 10-25% van de beoogde functies 

meestal toch niet worden gebruikt. Dit geeft u een zekere mate 

van onderhandelingsruimte met de leverancier: Ga in gesprek, 

de kans is groot dat ze bereid zijn te praten en onnodige 

features om te ruilen voor degene die essentieel zijn voor uw 

succes.



F O U T  # 5

 

UW FIELD SERVICE MANAGEMENT 

SOFTWARE SYSTEEM PAST NIET MEER 

BIJ UW BEDRIJFSPROCESSEN

Wanneer u software voor Field Service Management aanschaft, 

moet u er rekening mee houden dat deze niet alleen efficiënt 

moet zijn voor de komende maanden, maar liefst voor de 

komende jaren. Wijzigingen in interne processen vragen om 

aanpassingen in de software en soms ook om aanpassingen in 

de interface.  →
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Zorg er bij het kiezen van uw FSM-software voor 

dat latere wijzigingen worden ondersteund - Vooral 

bij cloudgebaseerde oplossingen is dit niet altijd 

betrouwbaar. Bekijk goed welke mogelijkheden er in 

dit geval voor uw bedrijf zijn.

T
I

P



En vergeet het prijsaspect niet. Maak vooraf duidelijk welke 

kosten er ontstaan bij maatwerkaanpassingen in de software 

om op termijn uw budget niet onnodig te belasten. 

            

Het is erg handig als de software van uw keuze uitgebreide 

workflow modellering heeft die flexibel kan interageren met 

uw andere IT-systemen via interfaces. Vooral bij mobiele 

werkprocessen waar wendbaarheid meer standaard is dan een 

uitzondering levert dit u aanzienlijke voordelen op.
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F O U T  # 6

 

DE FIELD SERVICE MANAGEMENT SOFTWARE 

WORDT LANGZAAM EN LANGZAMER

Bedrijven kiezen vaak voor een nieuw Field Service 

Managementsysteem met als doel processen sneller en 

effectiever te maken. Helaas is het moeilijk om vooraf de 

daadwerkelijke prestaties van de FSM-software te voorspellen. 

De werkelijke prestaties zijn onzeker, vooral in de context 

van groei in het aantal te plannen afspraken, opdrachten en 

buitendienstmedewerkers die direct impact hebben op de 

servers en het netwerk.  

Om dit probleemloos te laten werken, moet u ervoor zorgen 

dat de softwareoplossingen van uw keuze aantoonbaar zeer 

schaalbaar zijn en mee kunnen groeien met uw bedrijf. Op deze 

manier zorgt u ervoor dat u het bij uitbreiding naar nieuwe 

regio‘s, landen of bedrijfsgebieden niet zonder de gebruikelijke 

prestaties hoeft te doen. Zorg ervoor dat de software de juiste 

functies heeft; zoals load-balancing, clustering of fail-over.

Schaalbare cloud computing is hier een goede 

oplossing omdat het je onbeperkte CPU, 

netwerkprestaties en databases geeft. De diensten 

zijn met een paar klikken uit te breiden.

T
I

P



F O U T  # 7

 

UW WERKNEMERS GEBRUIKEN DE 

FSMTOOL SLECHT OF HELEMAAL NIET

Het wereldwijde succes van Apple toont aan dat het in de aard 

van de mensen ligt dat de producten die het gemakkelijkst 

zijn, het meest worden gebruikt. Software voor Field Service 

Management is een complexe oplossing en kan de acceptatie 

van de medewerkers bemoeilijken.

Een FSM oplossing met ‘AI’ gestuurde algoritmen 

transformeert een organisatie van As-Is naar To-Be processen 

(Business Process Re-engineering). Dit resulteert in nieuwe 

werkprocedures voor de medewerkers.

Naast de technische implementatie volgens het is het 

essentieel om parallel hieraan de businessimplementatie 

volgens het projectplan uit te voeren. U dient uw medewerkers 

goed mee te nemen in hun reis van verandering en dat zij de 

voordelen van de FSM oplossing waarnemen, maar ook voor 

hun klanten en voor de organisatie in zijn geheel. 
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Communiceer duidelijk uw visie, de redenen en 

voordelen voor het implementeren van een FSM 

oplossing. Betrek een deel van de medewerkers al 

voor de start van het project.

T
I

P



F O U T  # 8

 

ONVOLDOENDE BUSINESS INTELLIGENTIE 

OM DE ORGANISATIE TE STUREN 

Met welke ERP-, CRM- of ITSM-systemen u ook werkt - er 

worden enorme hoeveelheden data gegenereerd. Het verkrijgen 

van inzichten uit deze data is meestal een enorme uitdaging. 

Te vaak komt het onderwerp business intelligence pas aan de 

orde nadat de Field Service Software is geïmplementeerd.

Innovatieve technologieën doen hier uitstekend werk en geven 

u volledig inzicht om op zowel operationeel- als strategisch 

niveau de organisatie te sturen. Het beste kunt u een FSM-tool 

kiezen die zowel kan voorzien in beschrijvende-, real-time-, 

voorspellende- als in de voorschrijvende statistieken.
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Bepaal vooraf welke KPI’s essentieel zijn en welke 

data noodzakelijk is om gedegen voorspellende 

besluiten te nemen. De juiste historische data 

geeft trends weer waarop uw organisatie op kan 

anticiperen.    

T
I

P



F O U T  # 9

 

DE IMPLEMENTATIE VAN DE FIELD SERVICE 

MANAGEMENT SOFTWARE DUURT LANG

Als u bij de keuze van uw FSM-software rekening heeft 

gehouden met de voorgaande punten, is de kans groot dat de 

implementatie van de software niet onnodig lang op zich laat 

wachten.

Een alternatief betreft de Minimum Viable Product benadering: 

De focus ligt dan op het leveren van een Go Live product met 

de minimale eisen en wensen waarmee de zogenaamde 

‘low-hanging fruits’ met de FSM software geplukt kunnen 

worden. Dit heeft een duidelijk voordeel: het maximale voordeel 

wordt behaald met een zo laag mogelijke financiële uitgave 

binnen een realistisch tijdsbestek.
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Zorg ervoor dat een Proof of Concept wordt 

uitgevoerd zodat al veel kennis van de FSM tool en 

het koppelvlak binnen uw organisatie bekend is. 

De financiële uitgave aan consultancy wordt hiermee 

gereduceerd en de overgedragen kennis heeft minder 

impact op de doorlooptijd.    

T
I

P



F O U T  # 1 0

 

VEEL PERSONEELSWIJZIGINGEN  DE FIELD 

SERVICE MANAGEMENT SOFTWARE VERLIEST 

ZIJN  VOORDELEN

Een probleem dat zich niet zelden voordoet: Uw Field Service 

Management Software draait feilloos, maar op de lange termijn 

zorgt de fluctuatie die in elk bedrijf plaatsvindt ervoor dat uw 

medewerkers stap voor stap het contact met de FSM-software 

verliest - een geleidelijk proces dat vaak onopgemerkt blijft.

Nieuwe medewerkers worden onvoldoende opgeleid op basis 

van verouderde instructies of informatie uit tweede hand. 

Zorgt u er bij het selecteren van de juiste FSM-software voor dat 

uw leverancier laagdrempelige opleidingen aanbiedt en dat de 

software intuïtief is.
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Zorg voor een ‘competence center’ binnen uw 

organisatie waar key-users en de field service 

proceseigenaar deel van uitmaken. Zij hebben de 

kennis om op gezette momenten basis- en expertise 

trainingen te geven die in lijn zijn met de gestelde 

doelstellingen. En stem een beleid met uw FSM 

leverancier af om de key-users te blijven trainen.       

T
I

P



A F S L U I T E N D

RESUMÉ VOOR EEN SUCCESVOL 

SELECTIEPROCES

Het is duidelijk dat er veel valkuilen zijn bij het kiezen van 

de juiste Field Service Management software. Een duidelijk 

gestructureerd selectieproces is des te belangrijker. 

Bepaal voor aanvang van het project duidelijk welke 

eisen uw bedrijf stelt aan een Field Service Management 

softwareoplossing en welke doelen u wilt bereiken.

Profiteer van de ervaring van experts en wissel met hen van 

gedachten om inzicht te krijgen in de functies van de software 

die verder gaan dan de informatie op de website. Niets staat dus 

een succesvolle implementatie van de FSM-software van uw 

keuze in de weg.

Bent u geïnteresseerd in de Field Service Management 

oplossingen van FLS - FAST LEAN SMART?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek of 

een demo-afspraak met onze medewerkers.



Gepubliceerd door
FAST LEAN SMART

OVERTUIG UZELF VAN DE INNOVATIEVE 

KRACHT VAN ONZE SOFTWARE
 

Maak een vrijblijvende afspraak voor een demo van de 

FLS-software – en desgewenst met uw data.

Ervaar de onovertroffen prestaties van onze PowerOpt-

algoritme „Live“. Ons team van experts adviseert u in 

een afspraak van ca. 30 minuten hoe de FLS-software 

uw processen optimaliseert en een kostenbesparing tot 

50% kan realiseren.

Kenmerken van onze producten:

• Toonaangevende ’AI’ gedreven algoritme

•  Configureerbaar in lijn met uw 

organisatiedoelstellingen

• Out-of-the-box software

• Ondersteunt fieldservice processen end-to-end

Scan de

QR-code en

boek uw

persoonlijke demo

INFONL@FASTLEANSMART.COM

Uw FLS-contactpersoon:

René Ebeltjes – Algemeen Directeur 

T +31 (0)74 – 74 10 100

rene.ebeltjes@fastleansmart.com

TOONAANGEVENDE ONDERNEMINGEN VERTROUWEN OP DE SOFTWARE VAN FLS
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