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Services

• Completion management

• Kwaliteit management

• Document en datamanagement

• Commissioning management

• Small Turnarounds

Partners

• LucyIMS: Co-Console

• Proclass:  Prodocs – Docs2Go

• ITS: QcLinQ



Onze service

Wij coördineren en organiseren dat alle equipment voldoet aan de 

technische specificaties, equipment werkt zoals het bedoeld is en de 

documentatie opgeleverd wordt volgens klant en wettelijke eisen.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met de inzet van specialisten in de 

engineering, bouw en opstartfase.



Onze sectoren



Project Completion Management scope

Nieuwbouw (greenfield), modificaties of uitbreiding van bestaande bouw

(brownfield) projecten kunnen met onze PCM methode worden verzorgd. 

Brownfield projecten, reeds bestaande installatie delen kunnen ook opgenomen

worden om een totaal beeld te hebben en niet alleen de interface punten of tie-

ins inzichtelijk te hebben. 



Project Completion Management doelstelling

De primaire doelstellingen zijn:

• Project breed begrip en overeenstemming over de overdracht, certificering en

standaardisatie van de contract voorwaarden

• Een gecontroleerd verificatie, inspectie, test, commissioning en start up programma

over multi disciplinaire processen en voorzieningen

• Controle volgens vastgestelde procedures en project eisen

• Oplevering van een veilig en volledig gecertificeerd en gedocumenteerd project



Intake
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Overdracht



PCM systeem inhoudelijk

Interface management \ Tekeningverificatie

Systeemopzet:

• Hiërarchie

• Gelinkte objecten vanuit engineering (structuur)

• Fasering per subsysteem of werkpakket

• Inspectie voorwaarden (sheets)

• Punchitems (App)

• Rapportages

• Handover certificaten



Waar zetten wij onze services in?

• Nieuwbouw projecten

• Commissioning projecten

• Compliance projecten

• Small Turnarounds

• Decommissioning

• Gasunie, Damen, Exxon

• Total, ONE, NAM

• EPZ, Rijnmond centrale

• Ashland, Shell

• ONE



Uitvoering

ECC gelooft in geïntegreerde teams samen met de 
opdrachtgever. ECC adviseert, coördineert en organiseert voor 
opdrachtgevers mensen, middelen, systemen.



Samenvatting

Adviesbureau voor succesvolle projectrealisatie

Beproefde ECC Project Methode

Gratis project intake door specialist

Advies tot realisatie

WWW.ECCSOLUTIONS.NL


