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MASTER IN MAINTENANCE

Volledige controle met een geïntegreerd voorraad- en 
inkoopbeheer
Met de modules voor inkoop- en voorraadbeheer beheerst u in Rimses de workflow vanaf de behoefte voor een 
materiaal of een dienst  tot de effectieve uitlevering. U hebt meteen financieel een opvolging omdat u weet waar de 
kosten van materiaalverbruik of aankopen naar toe gaan. U kunt verhinderen dat er onnodige kosten worden gemaakt 
door te werken met een goedkeuring van de aanvraag of de bestelling. 

Inkopen zonder papieren stroom 
Met Rimses kunt u alle stappen van uw logistiek proces indien gewenst 

elektronisch afhandelen:

MATERIAAL- EN BESTELAANVRAGEN

Met de webgebaseerde module geeft u aan eender wie met een 

internetbrowser, toegang om materialen aan te vragen van het magazijn 

of om materialen of diensten te laten bestellen. Deze module laat ook 

toe om aanvragen tot objectcreatie te maken zodat u uw bestand niet 

vervuilt met ongecontroleerde aanmaak van objecten.

SNEL EN GEMAKKELIJK PRIJSAANVRAGEN NAAR MEERDERE 

LEVERANCIERS MAILEN

Met elektronische prijsaanvragen kunt u een Excel-prijsaanvraag 

versturen en na antwoord van de leveranciers terug opladen. U hebt een 

instrument om prijsvergelijking uit voeren en automatisch prijslijsten met 

geldigheidsperiode aan te maken of aan te passen. 

BESTELBONNEN MAILEN OF FAXEN

U hoeft bestelbonnen niet langer af te drukken, met een autorisatiecontrole 

kunt u de handtekening zelfs automatisch plaatsen. U kunt de bestelbon 

in PDF-formaat versturen per fax of per mail. 

ONTVANGSTEN EN UITLEVERINGEN VLOT REGISTREREN

Na ontvangst kan in geval van een aanvraag een signaal naar de aanvrager 

gestuurd worden. Uitleveringen kunnen flexibel gebeuren op basis van 

directe uitleveringen of na reservatie van voorraad. Kosten worden 

steeds toegewezen zodat analyses van verbruiken mogelijk zijn.  Rimses 

ondersteunt de werking met een barcodelezer. Alle uitgiftes van artikels 

kunnen snel ingescand worden met opgave van aantal, kostenplaats of 

werkorder.

FACTUURREGISTRATIE OP BASIS VAN EEN WIZARD

IIn Rimses kunt u bij de registratie van de factuur de logistieke beweging 

terugvinden die overeenkomt met de factuur. Rimses leidt u in een aantal 

stappen door het proces van registratie, matching, financiële afhandeling 

en aanmaak van afwijkingsdossiers. Ook creditnota’s kunt u met deze 

functie registreren en koppelen aan afwijkingsdossiers. Prijswijzigingen 

kunnen eventueel vanuit factuurregistratie of behandeling van het 

afwijkingsdossier doorgevoerd worden naar prijslijsten en ook 

doorgerekend worden naar de voorraad of de verbruiken. U kunt vanuit 

de wizard linken naar de ingescande factuur of andere documenten.

Uw voorraad onder controle

NIET TE VEEL MAAR OOK NIET TE WEINIG STOCK

U wilt geen stockbreuk leiden voor een kritisch onderdeel. U kunt Rimses 

zo instellen dat het systeem voor u de voorraad monitort en u helpt om de 

voorraad op peil te houden. Per artikel kunt u voor meerdere magazijnen 

herbevoorradingsparameters opzetten waarbij u kunt herbevoorraden 

via bestelvoorstellen, werkaanvragen voor maakartikels en via transfers 

tussen magazijnen. U werkt met een reserveringshorizon zodat u geen 

stock opbouwt die u nog niet nodig hebt. 

OPTIMALE FLEXIBILITEIT IN EENHEDEN
U kunt uw magazijn beheren in de voorraadeenheid waarin u uitlevert en 

uw aankopen plaatsen in de eenheid waarmee de leverancier werkt. U 

maakt gebruik van een conversiefactor tussen beide eenheden. 

VOORRAAD- EN INKOOPBEHEER 
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STERKE PUNTEN

� Eenvoudig in gebruik: rollen, menu’s, 
favorieten  en vensters zijn aanpasbaar

� Evolueren in het gebruik van het pakket:  
snelle opstart mogelijk, opstartload kan 
gespreid worden door modulaire opzet

� Geïntegreerde functionaliteit voor het 
beheer van onderhoud, voorraad en inkoop

� Multi-environment, Multi-language, Multi-
magazijn, Multi-currency

� Standaard Interface voor uitwisseling van 
gegevens met andere bedrijfssystemen

� Krachtige tool om kosten op te volgen

� Uit te breiden met een analysetool met 
de typische KPI’s voor voorraad- en 
inkoopbeheer (Rimses Analyzer)

TECHNOLOGIE

� Microsoft technologie

� Database: SQL Server 

� Geïntegreerd met MS Excel, MS Project 
(optie)

� Geïntegreerd met e-mail toepassingen

� Compatibel met Microsoft® technologie

CENTRALE HERBEVOORRADING

Als u werkt met afdelingsmagazijnen kunt u een bedeling van deze 

magazijnen opzetten vanuit een centraal magazijn via Topping up 

of Double pot methodes. U kunt Rimses zelfs de optimale route voor 

bedeling van uw afdelingsmagazijnen laten voorstellen. 

ORGANISEER DE INVENTARIS VAN UW VOORRAAD 

U maakt tellijsten aan voor inventaris van uw voorraad. U kunt o.a. 

selecties maken uitgaande van locaties en nog niet getelde voorraad.

Bij ingave van tellijsten zal Rimses u erop wijzen indien er toch een 

beweging is geweest na aanmaak van de tellijst. U kunt tellingen ook 

registreren met een barcodescanner 

CONSULTATIE, HISTORIEK EN PROJECTIE VAN DE VOORRAAD
U hebt vlot toegang tot consultatie van voorraadgegevens: totale voorraad, 

beschikbare voorraad, gereserveerde voorraad, … U ziet actuele informatie, 

historiek en u kunt vooruit kijken met een handige magazijnprojectie. 

U weet hoeveel voorraad in de bestelfase zit, hoeveel er besteld is (voor 

bestelaanvragen en voor voorraad) en hoeveel van de voorraad gereserveerd 

is. U kunt ook voorbij de reserveringshorizon kijken. 

LOGISTIEKE OPVOLGING VAN WISSELDELEN

Voor de aanschaf van wisseldelen of unieke repairables werkt u 

met artikels die u individualiseert. Zo hebt u de voordelen van beide 

aspecten: voor de aanschaf en voorraad gedraagt uw wisseldeel zich als 

artikel, voor de opvolging van het onderhoud bouwt u een historiek op 

die naar machine en functionele positie gericht is.

KWALITEITSCONTROLE

Wie de lat ook op het vlak van kwaliteitscontrole wat hoger wil 

leggen, kan gebruik maken van de module Kwaliteitscontrole. U kunt 

checklists aanmaken, en op een dynamische manier steekproeven 

laten nemen, in functie van eerdere prestaties van de leveranciers. Ook 

leverancierscertificaten kunnen opgevolgd worden.

ASSISTENTIE 

Experts in logistieke processen voor voorraad- en inkoopbeheer staan 

klaar om u te begeleiden bij: 

� IImplementatie  

� Opzet van basisgegevens 

� Ondersteuning van dataconversie 

� Opstellen van procedures

� Opleiding

� Nazorg

Deskundige medewerkers staan in voor: 

� Installatie van de software

� Helpdesk

Geïnteresseerd?
Surf naar www.rimses.com of contacteer ons vrijblijvend via info@

realdolmen.com.


