
RSTORE IS YOUR STORE
Eén plek, één klik voor al uw  
professionele ICT-producten

Ontzorg uw organisatie 
en team volledig in de 
aankoop van ICT-producten
Bent u ook op zoek naar een manier om het overzicht 

te houden op uw administratie en budget van de ICT- 

producten in uw organisatie? Wilt u ook een oplossing voor 

de interne wildgroei aan verschillende technologieën en  

merken van ICT-materiaal? Hoe gaat u er blijvend voor  

zorgen dat alle aangekochte toestellen in lijn zijn met het  

eigen bedrijfs- en beveiligingsbeleid? Hoe blijft u zelf bij 

met alle nieuwe ICT-producten en diensten die op de markt  

verschijnen? 

Interesse?
Bezoek ons en/of contacteer vrijblijvend ons team. 

Ze helpen u graag of komen met plezier langs 

voor een demo. 

A. Vaucampslaan 42

B-1654 Huizingen

www.realdolmen.com

PROUDLY SUPPORTED BY

MYRSTORE. KRIJG MEER, 
KRIJG UW EIGEN RSTORE 

WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR UW EIGEN RSTORE?

 • bespaar interne middelen en energie door in te zetten op een  
uniformer, altijd gepast en up-to-date aanbod van ICT-producten

 • bespaar tijd door recurrente offerteaanvragen te bundelen in één 
grondige audit-, plannings- en beheerronde

 • bespaar geld door uw orders en onderhandelingsmacht te bundelen 
en te gaan voor uniforme prijzen, die ook continu rekening houden 
met geldende promoties

Realdolmen kan u hierin volledig onder-

steunen en onze Rstore is daarvoor een 

ideaal kanaal.

Bezoek ons op store.realdolmen.com

Mail ons via products@realdolmen.com 

Bel ons op +32 2 801 55 55

WAT MAG U VERWACHTEN?

Naast Rstore kunnen we ook uw eigen Rstore, MyRstore, efficiënt opzetten 
en uw eigen interne ICT-winkel creëren, volledig aangepast aan uw behoeften 
en budget. Dankzij één set-up ronde kunnen we samen komen tot uw  
gepersonaliseerde ICT-winkel met:

 • uw eigen branding

 • een vooraf door u geselecteerd, uniform productenaanbod en  
favorieten, op maat van uw organisatie, in lijn met uw eigen specifi-
caties en configuraties

 • een aanbod dat onze product managers verder proactief up-to-date 
houden in functie van het marktaanbod en specifieke afspraken die 
ze met u maken vooraf

 • eigen onderhandelde, uniforme nettoprijzen, die ook altijd auto-
matisch rekening houden met de geldende promoties

Integratie van deze tool met uw bestaande systemen is maatwerk dat  
voorafgaandelijke analyses vereist in samenwerking met onze ICT-experts 
en -partners.



Rstore is een online winkel en een klantentool,  

ontwikkeld door Realdolmen in 2005, die continu  

geoptimaliseerd wordt in functie van de vragen en  

noden van onze klanten. Dankzij Rstore kunnen we de 

aankoop van uw ICT-producten efficiënter en effectiever  

doen verlopen.

MAAK IN ONZE ONLINE WINKEL UW KEUZE UIT EEN 

RUIM EN UP-TO-DATE AANBOD VAN PROFESSIONELE 

TECHNOLOGIEËN, DIENSTEN EN TOTAALOPLOSSINGEN 

Via Rstore kan u zoeken in en bestellen uit een zeer volledig en up- 
to-date aanbod van professionele ICT-producten. In het Rstore team zit 
ook een brede mix aan ICT-experts die u kunnen bijstaan in uw keuze 
en alle diensten kunnen leveren die u nodig heeft. Samen met u zoeken 
we telkens naar die oplossingen die het best bij u passen. 

Via onze store krijgt u sowieso toegang tot:

 • up-to-date expertise in meer dan 150 professionele technologieën, 
meer dan 60 merken en 15 afzonderlijke productdomeinen (geen 
alledaagse consumentenproducten) 

 • diensten geleverd door Realdolmen, houder van de hoogste 
certificeringen in de markt en partner bij uitstek voor internationale 
technologische topmerken 

 • as-a-service totaaloplossingen die uw organisatie en team 
volledig ontlasten (zoals printoplossingen, device-as-a-service, 
surface hub-as-a-service, workstation-as-a-service)

 

BEZOEK NOG SLECHTS ÉÉN PLEK VOOR AL UW  

(ADMINISTRATIE VAN) ICT-BESTELLINGEN

Dankzij het ruime aanbod in onze store hoeft u nog maar op één plek 
te zijn om alles te vinden en te bestellen. Maar er is meer. Rstore is ook 
een klantenportaal die u te allen tijde toegang geeft tot de volledige  
historiek van uw administratie. Niet meer zoeken in uw eigen inbox 
of rondvragen aan collega’s. Log in op het portaal en krijg meteen een  
accuraat overzicht van al uw offertes en effectieve bestellingen. 

U ziet dan ook meteen wie uw persoonlijk toegewezen contact is 
met zijn/haar directe contactgegevens, mocht u verdere vragen of  
opmerkingen hebben. Uiteraard kan u daarnaast ook over Rstore  
blijvend terecht bij uw persoonlijke relatiebeheerder van Realdolmen.

 ZOEK EN BESTEL OP EEN EENVOUDIGE MANIER

In onze store kan u ook eenvoudig zoeken en bestellen.  
Er zijn verschillende manieren om te zoeken.  Ga voor een directe zoek-
term, ontdek alles over een bepaalde productcategorie of gebruik onze 
gedetailleerde filteropties. 

U geeft ook slechts eenmalig uw facturatie- en leveradressen op en 
kiest zelf nadien welk adres wanneer van toepassing is. 

Tot slot kiest u als administrator ook wie in uw organisatie nog welke  
rechten heeft om te zoeken en/of te bestellen. U kiest ook welke  
procedures gevolgd moeten worden. Zo houdt u de controle over de 
ICT-bestellingen.  

BESTEL 24 UUR PER DAG, 7 DAGEN PER WEEK

U hoeft geen rekening meer te houden met kantooruren voor 
informatie of bestellingen:

 • u ziet onmiddellijk of het product al dan niet in voorraad is.

 • U kan uw leveringen nauwgezet volgen dankzij onze continu, 
up-to-date lijst van ‘estimated times of arrival’.

ONTVANG OOK CONTINU HAPKLARE INSPIRATIE

Met één klik krijgt u een overzicht van:

 • alle relevante, technologische nieuwigheden

 • alle promoties

 • alle bestsellers

 • alle relevante tech/sector weetjes en uitgebreide blogs dankzij:  

-  onze maandelijkse flash mail waarop u zich kan inschrijven

-  “het laatste nieuws” op onze site

Rstore, trots ondersteund 
door Realdolmen
Rstore werd ontwikkeld door Realdolmen, één van de grootste  
onafhankelijke ICT-experts in België. Met ongeveer 1.250 hoog- 
opgeleide medewerkers bedienen we in de Benelux meer dan 1.000 
klanten op strategisch, tactisch en operationeel ICT-vlak. We streven 
ernaar ICT opnieuw menselijk te maken en in elke samenwerking 
het potentieel van uw medewerkers en uw organisatie ten volle te 
realiseren. 

Rstore is dan ook slechts een schakel in een grotere waardeketen voor 
onze klanten. Vandaag kan het Rstore team u de beste oplossingen  
bieden om uw organisatie en team volledig te ontzorgen op vlak van 
de werkplek en ICT-infrastructuur.

Hoe we samenwerken? Aan u, de keuze. Verschillende organisaties, 
mensen en momenten hebben verschillende behoeften. We werken 
met onze klanten samen zoals zij het willen: van basisondersteuning 
tot een volledig geïntegreerde rol.

Eén centrale plek om te bestellen

en uw administratie bij te houden

Eenvoudig en snel zoeken en 

bestellen

Een ruim en up-to-date professioneel

assortiment

Hapklare inspiratie in 1 klik

Altijd beschikbaar voor uw 

organisatie

De juiste offerte 
nodig voor specifieke 
hardware, software- 
licenties en data- 
componenten?

BASIS GEÏNTEGREERD

Onafhankelijk advies 
nodig over de meest 
geschikte producten, 
merken en confi-
guraties voor uw 
organisatie?

Extra diensten en 
totaaloplossingen 
nodig om in  
specifieke  
behoeften te  
voorzien?

Een volledige  
end-to-end  
partner nodig?

DANKZIJ RSTORE OPTIMALISEREN  WE SAMEN DE AANKOOP 
VAN UW ICT-PRODUCTEN


