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Electro Rent

▪ Electro Rent is wereldwijd de grootste 
merkonafhankelijke organisatie voor 
verhuur/lease/verkoop van elektronische 
test- en meetapparatuur.

▪ Vanuit diverse locaties in de wereld leveren 
we dagelijks meetapparatuur aan telecom 
providers, installateurs en eindgebruikers.  

▪ De meetapparatuur wordt tijdelijk of 
langdurig ingezet voor de installatie en 
onderhoud van 4 en 5G netwerken FttX 
installaties en Data Centers.



Electro Rent’s ervaring met Asset Management

▪ Electro Rent heeft een meetapparatuur inventaris met meer dan €1 miljard.

▪ Deze 60.000 instrumenten staat bij klanten, in onze wereldwijde magazijne/ 
laboratoria of is onderweg van of naar de klant/leverancier/andere locatie.

▪ Voor Electro Rent is het van groot belang om direct inzicht te hebben in zaken 
zoals:
▪ Bezettingsgraad
▪ Totale kosten per asset inclusief
▪ Reparaties
▪ Calibraties
▪ Opties
▪ Upgrades
▪ Modulaire opbouw
▪ Afschrijving en boekwaarde    

▪ Hiermee worden de daadwerkelijke kosten en gebruik in kaart gebracht en kan 
het managent onderbouwde besluiten nemen.



De Asset Management historie

▪ Mensen en organisaties beheren al  heel lang hun assets.

▪ Pas rond de jaren 80 werd de term asset management gebruikt 
door organisatie die multidisciplinaire teams gingen inzetten om de 
kosten, het onderhoud en de levenscycli van assets te beheren. 



De voordelen van Asset Management

Volgens ISO 55000, hoofdstuk 2.2:

• Verbeterde financiële prestaties;

• Onderbouwde besluiten over investeringen in assets;

• Gemanaged risico;

• Verbeterde diensten en resultaten;

• Aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen;

• Aangetoonde compliance;

• Verbeterde reputatie;

• Een meer duurzame organisatie;

• Verbeterde doelmatigheid en doeltreffendheid



Hoe werkt het?

Sites &
Assets

Contracts – Service and 
Rental

Site – Test, Calibration and Repair
Utilization Capture – Intended and Actual

Capacity/Capability Management

Help Desk – Workflow

Field – Repair, Planned Maintenance 
and Installation

Reporting – KPIs, Utilization, Cost of Test
Analytics – Rent, Buy, Share, Calibrate, 

Dispose

Inventory Management –
Pool, Spares, Bar Coding/RFID/BLE/IoT

Product Data – Drawings,  
Documents and Change 

Management

Orders – Buy, Rent, 
Loan and Sell



Voor wie?

▪ Organisaties die waarde willen creëren, door: 
- Efficiëntie te verbeteren,

- Kosten en risico’s te verkleinen



Nieuwe mogelijkheden met Big Data en IoT

▪ Meer informatie maakt betere keuzes mogelijk.

▪ Real time informatie maakt snellere keuzes mogelijk

▪ En tijd is geld!

▪ We gaan van:
Van een handmatig statisch naar geautomatiseerd dynamisch proces



Even wat voorbeelden
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Even wat voorbeelden



Even wat voorbeelden, L3

In 2014, groeide de kosten aan
meetapparatuur bij L3 elk jaar stevig.

Er werd gekozen voor standard 
configuraties en het delen van assets. 

Verder werd de efficiency van 
calibratie verbeterd en werden
ongebruikte assets ingeruild of 
verkocht. 

De L3 Test group reduceerde de huur
kosten gemiddeld met 0,8% per maand, 
of 9.6% per jaar in de periode 2016-18. 



Even wat voorbeelden, Intel Asset Optimization Conceptual Design 
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Asset Management en bedrijfscultuur
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Organization

Process

• Dedicated team of asset 
managers in control tower

• Lab managers owning local asset 
management process

Culture

• New processes for searching for, 
requesting, servicing and 
supporting and managing 
equipment

• Equipment sharing – do what is 
best for the company

• Accountability, cost focus

Metrics

• Track relevant asset management 
metrics, including availability, response 
time, utilization, etc.

Incentives

Technology

• Asset Optimization software
• Interfaces to ISMP and ER
• Automated track and trace

• Allocate cost of asset to project to 
incentivize timely return

• Reward engineers for sharing



Volgende stap: Het gebruik meten en asset tracking 
▪ Assets uitlezen om daadwerkelijk gebruik te meten.

▪ IoT en BlueTooth tags inzetten om assets te tracken.

Li Rechargeable/3xAA Battery IoT Tracker 
79 x 79 x 26mm

Max 5m accuracy
8 pings per day – 4 year battery life

5 G NB-IoT and LTE-M support
AT&T or T-Mobile with global 

roaming partners

Li Solar Rechargeable IoT Tracker 
79 x 79 x 26mm

Max 5m accuracy
8 pings per day – Unlimited battery life

5 G NB-IoT and LTE-M support
AT&T or T-Mobile with global 

roaming partners

Li Battery Traditional GPS Tracker 
100 x 65 x 48mm
Max 5m accuracy

WiFi location not supported
8 pings per day – 2 year battery life

2G, 3G and 4G support
Global roaming



Asset Tracking (Location based on GPS, WiFi Hotspots or Cell – drive test example)



Asset Tracking (In/Out depot and or In/Out Truck Utilazation – 3 days Example)
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Samenvatting:
▪ Electro Rent heeft ruim 50 jaar ervaring met Asset Management

▪ De voordelen zijn kosten en risico verlaging en 
efficientieverbetering

▪ Vooral voor organisaties waar kosten, risico’s en onderhoud hoog 
zijn of waar tijdwinst geld oplevert. 

▪ Naast een Asset Management systeem heb je een dedicated team 
nodig en aanpassing van de operations en cultuur.

▪ In de praktijk zijn besparingen van 10% mogelijk.

▪ Big Data en IoT maken Asset Management real-time en inzichtelijk

▪ Hierdoor kunnen betere beslissingen genomen worden en kosten 
verder worden verlaagd

▪ Tracken helpt bij verlies en meet daadwerkelijk gebruik 



Namens Electro Rent
Dank voor uw aandacht

▪ Mario van der Kroef

▪ 06-20337909

▪ Mario.vanderkroef@ElectroRent.com


