Impazz Maintain neemt per direct TD-IT-Consult over!
Met trots delen wij u mee dat Impazz Maintain alle activiteiten overneemt van TD-IT-Consult uit
Groningen met als belangrijkste component de auteursrechten van de 3-delige boekenserie, het ABC
van Maintenance Software, hét gedachtegoed van Ing. G.C.M. Wintraecken MSc. Dhr. Wintraecken
heeft jarenlang ervaring opgedaan als ontwerper en consultant van Onderhoudsbeheersystemen.
Door deze ervaring is hij zich bewust geworden van het algemene gebrek aan kennis en het slechte
gebruik van deze TD Software en dat inspireerde hem om deze kennis, samen met gevolgde
doelgerichte opleidingen, vast te leggen in de boekenreeks, het ABC van Maintenance Software.
De inhoud van deze boeken behelst de jarenlange ervaring van TD-IT-Consult om een goede basis
neer te leggen voor:
Deel 1: Onderhoudsbeheersystemen.
Deel 2: Een scherpe specificatie van wensen en eisen.
Deel 3: Het selectieproces van onderhoudssoftware.
Tot op de dag van vandaag is een passend en goed ingericht CMMS, onderhoudssoftware of
onderhoudsbeheerssysteem de ruggengraat van elke technische dienst. Daarmee wordt deze unieke
kennis behouden voor de Nederlandse markt en in boekvorm bereikbaar en onmisbaar voor elke
maintenance professional.
Deze stap past heel goed bij de koers van Impazz Maintain. Altijd op zoek naar toegevoegde waarde
voor haar klanten. Deze aankoop en kennis, ook in boekvorm, past daar heel goed bij. U kunt door
aanschaf van deze boeken, zelf de vertaling maken naar uw praktijk. Weer een mooi voorbeeld van
“Samen de regie!”
De komende maanden gaan wij de opmaak en de looks van de boeken in een nieuw en fris jasje
steken. Wij upgraden onze website zodat de boeken te bestellen zijn via www.impazz.nl . Wij gaan
deze kennis borgen binnen onze organisatie en wij gaan praktische toepassingen bedenken voor u als
relatie.
Wij zijn zeer enthousiast over deze nieuwe stap in ons bestaan en het zal voor ons dus geen rustige
zomer worden.
Heeft u nu al belangstelling voor de boekenreeks, laat dan uw emailadres achter. Zodra de boeken
beschikbaar zijn, heeft u ze als eerste in huis. Op de eerste 10 bestellingen geven wij 30% korting.
Zou jij deel willen uitmaken van ons Impazz team, ben jij enthousiast over ons vak maintenance
engineering en flexibel in denken en doen, beschik je over een afgeronde HBO opleiding WTB,
technische Bedrijfskunde of Elektrotechniek, neem dan ook contact op. Wij bieden jou een passend
contract waarbinnen jij je blijvend kan ontwikkelen tijdens boeiende projecten. Van harte welkom!
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