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Een Best Documented Asset (Facility, Hospital of Plant) is in staat om te voldoen aan alle vragen 
voor informatie door elke belanghebbende, betreffende het gebruik, beheer en onderhoud van de 
gebouwen, installaties of productie equipment. Om te kunnen voldoen aan een informatievraag 
moet deze wel beschikbaar zijn. Weet u of binnen uw organisatie alle gegevens voorhanden zijn? 
En als u dat niet weet, heeft u dan een idee hoe u dat zou kunnen bepalen? De Mosaic Best 
Documented Asset-module maakt inzichtelijk welke documenten er in uw verschillende technische 
dossiers nog ontbreken.
  
We zien dat onze opdrachtgevers zich steeds meer bewust worden van de waarde van informatie. 
Een opgeleverd gebouw of opgeleverde installatie moet 20 tot 50 jaar mee kunnen. Optimaal 
gebruik maken van de assets en het succesvol aansturen van het beheer en onderhoud ervan kan 
alleen op basis van complete en juiste informatie. 

Het hebben van onjuiste, onvolledige of ontoegankelijke asset gerelaterde informatie leidt tot Het hebben van onjuiste, onvolledige of ontoegankelijke asset gerelaterde informatie leidt tot 
zogenaamde ‘informatie-incidenten’. Foutieve informatie is een belangrijke en herkenbare 
oorzaak van het probleem. Volgens de industrieanalisten ARC Advisory Group (2012)   bedragen 
de verliezen door informatie-incidenten gemiddeld 1,5% van de jaarlijskte omzet.

Functionaliteit
De Mosaic Best Document Asset-module brengt de volgende funtionaliteit met zich mee:

○  In kaart brengen van verplichte documentatie aan de hand van bedrijfsspecifieke wet- en
    regelgeving en organisatievoorschriften. Het resultaat wordt hierna op de Mosaic Service Hub
    opgeslagen in een hiervoor ontwikkelde database, de Reference Data Library (RDL). Hierin
    bevindt zich onder andere een tabel met wettelijke verplichte documenten op basis van NL-SfB
    categorie.    categorie.
○  Dashboards en rapportages waarmee de volledigheid en integriteit van de gegevens inzichtelijk
    kan worden gemaakt.
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Eyeonim
Eyeonim is IT-dienstverlener en in 2016 opgericht door drie consultants die samen meer dan 50 
jaar ervaring hebben binnen hun vakgebied. Als organisatie willen we de uitdagingen van 
vandaag, maar vooral die van de toekomst bij onze klanten in kaart brengen en oplossen. 

Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het Eyeonim is gespecialiseerd in het oplossen van informatiemanagementvraagstukken rondom het 
beheren en onderhouden van gebouwen, gebouw gebonden installaties, productiemiddelen en 
engineeringprojecten.

Situaties waarin de Best Documented Asset van pas komt
○  Conform wet- en regelgeving moeten er een aantal documenten ter beschikking zijn,
    bijvoorbeeld om te voldoen aan de NEN3140 of de drinkwaterwet in verband met legionella.
○  Bij het uitbesteden van werkzaamheden - en daarmee ook vaak de verantwoordelijkheid voor
    de kwaliteit - is het noodzakelijk dat men op elk moment kan zien of men levert conform
    hetgeen is aangeboden (kwaliteit). De BDA in combinatie met de Mosaic Drawing Validator is
    dan een ijzersterk instrument.    dan een ijzersterk instrument.

Voordelen
○  Er wordt zichtbaar gemaakt wat er nog niet is. Veelal maakt men hiervoor een Gap-analyse.
    Met de Best Documented Asset is er continue inzicht beschikbaar.
○  Met de dashboards en rapportages bij de hand, wordt de mate van compliancy inzichtelijk.
    Omdat men ziet wat er niét is, kan men op basis hiervan sturen om de documentatie compleet
    te gaan maken.
○○  Door de koppeling met live-data kunnen de medewerkers/processen beter worden     
    ondersteund en kunnen de prestaties van de assets worden geanalyseerd en verbeterd.


