
RIMSES 6.6

Rimses 6.6. Wat is nieuw in deze versie?
 
Met Rimses 6.6 spelen we verder in op wat er leeft in de Onderhouds- en Servicewereld. Steeds meer wordt 
er verwacht van het technisch personeel dat zij snel en accuraat hun uitgevoerd werk kunnen terugkoppel-
en. Op alle vlakken blijven we focussen op gebruiksvriendelijkheid o.a. voor het toevoegen van dynamische 
velden. Via een nieuwe functionaliteit is er een significante tijdsbesparing gecreëerd voor het in  ‘bulk’ op-
laden van installaties, materialen en opbouw. Zo kan u bijvoorbeeld acties uit keuringen in bulk opladen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID

De gebruiker kan bij het aanmaken van periodes een 
dynamische periode selecteren. Hiermee bent u volledig 
vrij om een (dynamische) periode te kiezen. Dit kan een 
handige tool zijn wanneer u ‘bijna’ te laat uitgevoerde 
werkorders wenst te visualiseren.

In de selectievensters kan men een dynamische selectie 
maken met aangelogd persoon, dus afhankelijk van wie 
aangelogd is, krijgt u andere informatie te zien.

Bij het toevoegen van nieuwe personen heeft u vanaf 
nu de mogelijkheid om standaard informatie op de per-
soneelsfiche, alsook rollen, afdelingen, loketten, … en 
(gebruikers) instellingen automatisch in te laten vullen op 
basis van een door u geselecteerde personeelstemplate. 

Voortaan  kan  u  eenvoudig een  controlelijst maken en 
beheren. U kan de controlelijst visualiseren en een route 
uitstippelen om de looptijd te beperken.

In de overzichtsvensters kunt u uw selectie verder        
verfijnen door middel van de knop Lijstfilter. 
De status van de lijstfilter wordt bewaard.  



Via een Excel lijst is het mogelijk om op een eenvoudige 
en gebruiksvriendelijke wijze in bulk  ‘nieuwe’ installaties, 
materiaal en diensten op te laden. 

Ook in opbouw is het mogelijk om materiaal te koppelen 
door het in bulk op te laden. 

Indien men na een keuring veel ‘vervolgacties’ heeft, en  
de keurder levert deze aan in bijvoorbeeld een Excel be-
stand, dan kan deze data in bulk opgeladen worden in 
plaats van één voor één werkaanvragen te maken. Dit le-
vert een significante tijdsbesparing op.

WERKAFHANDELING

Er  is een nieuw  selectieveld  voorzien  dat   gaat  zoeken  
in  meerdere tekstvelden van het werkorder bij werkorder-
historiek. 

Tijdens het aanmaken van een TPM-werkorder kunt u 
werkuren registreren, toewijzen aan een andere uitvoerd-
er, de veiligheid configureren en het TPM-werkorder ger-
eedmelden.

Bij het mailen van een werkorder kan een keuze ge-
maakt worden uit een lijst van personen die gekop-
peld zijn aan een emailadres in de personeelsfiche.

Via de lijst ‘gewerkte uren per maand’ kan u nu snel en 
eenvoudig de gepresteerde uren van een persoon of af-
deling raadplegen. 

In  het  overzicht standaard  werkzaamheden kan u voor-
taan snel zien of er Planmatig onderhoud gekoppeld is 
aan een werkorder via een extra kolom. 

STARTVENSTER

Er is een nieuw rapport beschikbaar met een overzicht 
van uw werkaanvragen of van uw afdeling. U kan dit rap-
port eenvoudig koppelen aan uw profiel via de selectie 
‘aangelogde persoon’. Door deze selectie ziet éénder wie 
inlogt zijn of haar eigen werkaanvragen.

MEER WETEN?
Surf naar www.rimses.com of contacteer ons via 
info@realdolmen.com.

info@realdolmen.com

www.realdolmen.com

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

Tel +32 2 801 55 55
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Over RIMSES
RIMSES is een flexibel, overzichtelijk en vooral zeer gebruiksvriendelijk systeem, ontwikkeld op basis van best practices gevalideerd 
door onze vele gebruikers. Rimses transformeert de onderhoudsgegevens in waardevolle informatie ter ondersteuning van uw onder-
houdsstrategie. Door zijn unieke modulaire opbouw vormt het de basis van elk onderhoudsplan en kan het flexibel inspelen op de spec-
ifieke noden van elk bedrijf en elke industrie. Bovendien is het ook een zeer volledig pakket, inclusief voorraad- en inkoopbeheer en is 
Rimses vlot integreerbaar met andere bedrijfssystemen. Het is geschikt voor interne onderhoudsafdelingen, maar ondersteunt ook de 
specifieke behoeften van servicebedrijven.


