
Work safely
Met Rimses Safety kunt u actief bijdragen aan de 
veiligheid door de integratie van het beheer van 
veiligheidsmaatregels, werkvergunningen en LOTO 
(Lockout-Tagout) in de onderhoudssoftware. 

Rimses Safety helpt u bij de opvolging en communicatie 
over veiligheid,  u kunt veiligheidsstandaarden hanteren 
en u kunt de veiligheid aantoonbaar maken. Dit 
alles met maar één doel voor ogen: elk risico op een 
mogelijk arbeidsongeval uitsluiten om erge gevolgen te 
voorkomen

Be Mobile
Met Rimses Mobile kunnen technici via een tablet 
of smartphone gegevens raadplegen, aanvullen 
en verwerken. Waar uw technici ook zijn, ze hebben 
direct toegang tot Rimses6 om te rapporteren over: 
werkzaamheden, verbruikte materialen en gewerkte 
uren. 

Ze kunnen meteen op de werkplek de werkorderhistoriek 
raadplegen en werkaanvragen aanmaken voor 
vastgestelde problemen. Door Rimses Mobile hebben 
uw mensen meer tijd voor het werk zelf.

Act Compliantly
Rimses ondersteunt compliancy zodat bedrijven vlot 
kunnen inspelen op eisen van regelgeving en audits 
vanuit wetgevende instanties en controlebureaus met: 

• traceability van acties
• documentbeheer
• beheer van certificaten
• beheer van opleidingen en kwalificaties van 

werknemers.

Master in Maintenance 
Rimses6 biedt onderhoudsdiensten en servicebedrijven een zeer krachtige tool om de organisatie en de 
productiviteit van de onderhoudswerkzaamheden  te optimaliseren. 

Rimses
Master in Maintenance

Rimses6 zorgt voor  
een verhoogde 

beschikbaarheid én 
betrouwbaarheid van 

uw installaties met 
organisatie, planning, 

opvolging en bijsturing 

Rimses zet service 
centraal voor uw klanten: 
service volgens afspraak, 

vlotte registratie van 
storingen en optimale 

service in the field. 
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Andere Rimses modules
eRimses:  Registreer en volg vlot alle 
storingsmeldingen, materiaal- en bestelaanvragen 
eenvoudig via een internetbrowser

Rimses Mobiele Werkaanvragen: Via deze web app 
kan iedereen eenvoudig een incident melden door het 
gebruik van QR/bar codes om het asset te identificeren. 
Gebruiksvriendelijke ondersteunende foto’s ter 
illustratie. Inclusief opvolging van incidenten. 

Rimses Mobile Magazijn: Gebruik het mobiele 
toestel om leveringen en retouren te registreren. 
Registreer leveringen op picklijsten. Gebruik de tool om 
voorraadcorrecties te ondersteunen.

Rimses Analyzer: Analyseer de kosten en werking van 
uw maintenance en service

Rimses Project: Koppel met MS Project voor uw  
projecten

Rimses E-catalogus: Bestel rechtstreeks op de website 
van de leverancier en automatiseer de administratie

Rimses Interface: Wissel vlot gegevens uit met andere 
applicaties

Onze klanten zijn onze beste referentie
RealDolmen bouwt aan haar producten in 
samenspraak met klanten. De eindgebruikers van 
Rimses6 weten het best waaraan nieuwe functies 
moeten voldoen om succesvol te zijn op de werkvloer.

Voor alle functies is gebruiksvriendelijkheid troef. 
Bovendien bestaat de mogelijkheid om vlot de 
gebruikersinterface aan te passen door de lay-out af te 
stemmen per gebruikersgroep van de klant. 

Rimses6 wordt gebruikt in diverse sectoren gaande 
van manufacturing, afvalverwerking, staalverwerking, 
automotive, transport, havenindustrie, petrochemie, 
voeding tot servicebedrijven en nog vele andere 
bedrijfstakken.
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TEL +32 2 801 55 55
info@inetum-realdolmen.world 

WWW.REALDOLMEN.COM

WAAROP WACHT U OM RIMSES 
TE LEREN KENNEN! 
Wilt u meer weten over Rimses6 of over ons,  u vindt alle 
informatie op:   
 www.rimses.com 
www.realdolmen.com

Start met Rimses 
Kies de Rimses6 oplossing die vandaag  bij de behoeften van uw bedrijf past. Rimses6 kan moeiteloos meegroeien 
met de evolutie van uw bedrijf..

   Onze oplossingen voor Onderhoud

Rimses 
FUNDAMENTAL

Rimses
PREMIUM

Rimses
EXPERT

Basisdatabeheer

Boomstructuur van al uw assets

Werkaanvragen & meldingen

Werkorderbeheer

Periodiek onderhoud

Artikelregistratie

Uren/kosten registratie

Contractbeheer --
Projectbeheer --
Grafische planning --
Inkoopbeheer --
Voorraadbeheer --
Bestel- en objectaanvragen --
Veiligheidsmanagement -- --
Multi-environment -- --
Budgetmanagement -- --
Kwaliteitscontrole -- --

Onze oplossing voor Service

Rimses 
SERVICE

Klantenbeheer

Verkoopproces

Installed base bij klanten

Call intake

Field service

Rimses Service is een aparte lijn in de 

Rimses reeks. 

De Rimses-basispakketten -Fundamen-

tal, Premium en Expert- richten zich 

vooral op het intern onderhoudsbeheer. 

Rimses Service voegt daar een aspect 

aan toe, namelijk de externe dienstver-

lening. 

Rimses Service kunt u als extra func-

tionaliteit toevoegen aan één van de 

basispakketten van Rimses voor service 

en verkoop.

http://www.rimses.com
http://www.realdolmen.com

