MAINTENANCE
MANAGEMENT - MOBILE

Rimses Mobile.
Professioneel onderhoud altijd en overal
Al bijna 30 jaar is Rimses een referentie in de wereld van professioneel onderhoud. Maar de wereld verandert, en ook technologieën veranderen
steeds sneller. Vandaag willen we overal en op ieder moment van de dag kunnen werken. Met Rimses Mobile voert u professioneel onderhoud uit
vanop een tablet of smartphone, waar en wanneer u wilt.

WAT IS RIMSES MOBILE?

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Een mobiele oplossing met ingebouwde scanner, fotofunctie
en gps. Met Rimses Mobile kan de onderhouds- of servicemedewerker:

Gebruiksvriendelijkheid is troef bij Rimses Mobile. De module werkt op elk Android-toestel, zowel tablet als smartphone.
Modellen die specifiek zijn voor industriële omgevingen (bv.
ATEX) zijn uiteraard ook compatibel. De applicatie werkt zowel
online als offline zodat u niet noodzakelijk een internetverbinding nodig hebt. Zodra er een dataconnectie is, worden alle gegevens automatisch gesynchroniseerd.
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informatie raadplegen over uit te voeren werk
gewerkte uren en verbruikte onderdelen registreren
werk van de technicus gereedmelden
werkaanvragen ingeven
kleine herstellingen registreren
foto’s en digitale handtekeningen toevoegen
klantevaluaties invoeren
e-mails versturen en klanten opbellen voor Field Services.

Daarnaast zijn andere Rimses-functies beschikbaar zoals
checklists, Last Minute Risk Assesments en documentinzage.

BACKOFFICE-ONDERSTEUNING
De mobiele oplossing wordt versterkt door een webapplicatie.
Daarmee kan de planner het werk van de technici in real time
volgen. Voor spoedinterventies bijvoorbeeld kan hij dan zeer
snel reageren. De mobiel gemaakte foto’s kan de technicus
delen met de backoffice om een tweede opinie te vragen over
specifieke situaties. De webapplicatie bevordert zo de efficiëntie
en de samenwerking met collega’s.

ONTWIKKELD VOOR EN DOOR KLANTEN
Rimses is onderhoudsbeheersoftware van Realdolmen, die al
bijna 30 jaar succesvol gekend is in de markt, bij tal van klanten in diverse sectoren wereldwijd. Realdolmen bouwt zijn producten in samenspraak met klanten. Ook Rimses Mobile werd
ontwikkeld op maat van de klant na grondig overleg met enkele
belangrijke stakeholders uit de branche.

RIMSES MOBILE METEEN GEBRUIKSKLAAR

WAAROM REALDOLMEN?

Voordelen in een
notendop
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijk: mobiele oplossing, ingebouwde scanner, ingebouwde
fotofunctie, ...
Tijdsbesparend: toegang tot een vaste
werkplek wordt overbodig.
Veiliger: onmiddellijke gegevensverwerking ter plaatse, nieuwe veiligheidsprocessen, ...
Op maat: ontwikkeld voor en door
klanten

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. Realdolmen 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?
Surf naar www.rimses.com of contacteer ons vrijblijvend 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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20161019-NL

De mobiele oplossing wordt aangeboden als een full-serviceoplossing. Voor een vast maandbedrag geniet u van de oplossing
en heeft u geen zorgen over de technische opzet. Neem contact
op met Realdolmen om ook voor uw bedrijf de voordelen van
Rimses Mobile te leren kennen.

