
MaaS
Maintenance as a Service

Maintenance as a Service. 
Samen kunnen we zoveel meer.

ONTWIKKELINGEN

Bedrijven en organisaties zoals de uwe worden geconfronteerd 
met tal van uitdagingen. Toenemende druk op kosten (concur-
rentie), strengere wettelijke kaders (compliance), schaarste van 
technisch personeel en complexere systemen zijn maar enkele 
voorbeelden. 

Die ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak waarin we 
samenwerken en waarbij het eindresultaat gerealiseerd wordt 
door het koppelen van verschillende specialismen. 

SAMENWERKEN

Bedrijven en organisaties zijn gewend om te werken onder een 
stolp. Binnen de muren van het bedrijf wordt zoveel als mogelijk 
geoptimaliseerd en op elkaar afgestemd. 

Zeker goed, maar men merkt al snel dat het bijna onmogelijk is 
om al die specialismen te organiseren en te borgen binnen de 
steeds kleiner wordende eigen organisatie. Als bedrijf of organi-
satie vormen we een deel van het geheel. 

Er zijn andere partners, organisaties en mensen waarmee u 
samenwerkt, of zou kunnen samenwerken. Want in die samen-
werking is verdere optimalisatie mogelijk. Bij Realdolmen en 
Thor Maintenance geloven we in de kracht van het “gekoppeld 
netwerk”.

TO-THE-POINT

Het community-denken is de sleutel naar het volgende niveau 
in de industriële revolutie. Met MaaS willen we u  een “platform” 
bieden. Een platform waar u deel van kunt uitmaken. Binnen dit 
platform krijgt u toegang tot: 

• Data die via het platform wordt gedeeld.  Verschillende da-
tabases worden gekoppeld en samenwerkingsgegevens (die 
door u zijn vrijgegeven) worden beschikbaar, wat een vereen-
voudiging van de administratie betekent.

• Kennis van de aangesloten partners – niet enkel via een-
voudig te vinden documenten maar ook via actief overleg in 
fora of rechtstreeks contact. 

• Standaarden zoals onderhoudsschema’s van machines, 
smeerlijsten, werkinstructies, veiligheidsfiches, ISO-9000 do-
cumenten, kalibratie-procedures, rapporteringen, KPI’s enz.

• Een eenvoudige software-oplossing voor het beheer van 
al uw onderhoud (inclusief onderdelen) die bovendien te ge-
bruiken is via diverse apparaten (laptop, smartphone, tablet).

• Direct consulteerbare gespecialiseerde diensten van di-
verse aard. Werkvoorbereiders, monteurs, technisch specialis-
ten, externe uitvoerders, ...

• Een direct consulteerbaar virtueel magazijn, omdat de 
voorraden van de leveranciers gekoppeld zijn via het platform 
aan uw systeem. U kunt prijzen en leverbaarheid direct in het 
eigen systeem checken. Bij bestelling wordt alle aankoop-
historiek automatisch in het eigen systeem geboekt, zonder 
bijkomende administratie.

Al meer dan 30 jaar is Rimses een referentie in de wereld van 
professioneel onderhoud. Maar de wereld om ons heen verandert 
sneller dan ooit en wij willen samen met u de kansen grijpen die deze 
“digitale transformatie” te bieden heeft.



A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM
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UITGANGSPUNTEN

We hebben een aantal duidelijke uitgangspunten gedefinieerd. 
Dit is onze garantie voor succes en duurzaamheid. Ze zijn:

• Co-creatie : wat we doen, doen we samen. 

• Barrièrevrij : er staan geen muren om MaaS. Toetreding is 
even eenvoudig als uitstappen. Daarbij maakt de omvang 
van uw organisatie of bedrijf niet uit. 

• Modulair: het systeem is modulair en men kan stapsgewijs 
volgens eigen noden optimaliseren.

• Evolutie : MaaS is een platform dat ontwikkelt en groeit. 
Uitgangpunt is “groot denken, klein beginnen”.

• Gemak : MaaS moet u tijd opleveren en kosten besparen. 
Een belangrijke voorwaarde daarbij is het gemak van wer-
ken op alle vlakken en het houden van overzicht. De stan-
daardisatie maakt het voor iedereen herkenbaar en een-
voudig om in te stappen.

• Kwaliteit : Binnen MaaS wordt dit groot geschreven. Leve-
ranciers en partners die zich willen aansluiten worden door 
de community scherp gehouden. 

• Veiligheid : de gegevens binnen de MaaS gemeenschap 
worden naar de hoogst mogelijke veiligheidsmaatstaven 
beveiligd en zijn enkel toegankelijk voor de community. 
Sharing van data kan tussen de communityleden naar ei-
gen behoefte afgeschermd worden.

WAAROM REALDOLMEN?

Realdolmen is een onafhankelijke single source leverancier die 
u naast de Rimses dienstverlening ook kan ondersteunen in het 
volledige ICT-aanbod dat de hele ICT levenscyclus bestrijkt. Re-
aldolmen levert geïntegreerde oplossingen op het gebied van 
infrastructuur, communicatie en applicaties.

Realdolmen-medewerkers beschikken over een uitgebreide en 
up-to-date kennis in functioneel en technologisch uiteenlopende 
oplossingsdomeinen.

GEÏNTERESSEERD?
Ontdek zelf de voordelen en neem contact met ons op via 
www.rimses.com of infoRimses@realdolmen.com.

Realdolmen en  
Thor Maintenance 

Realdolmen en Thor Maintenance brengen beide 
hun ervaring en kennis in om MaaS te realiseren. 
Dit initiatief zal groeien door de samenwerking met 
investeerders, partners en gebruikers. 


