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Het CMMS DIMO Maint is verbonden met Microsoft
Dynamics® NAV, voor een nauwkeurig en efficiënt beheer
van de activa van het bedrijf.
Limonest, 21 mei 2015 - DIMO Maint, een internationale uitgever van software-oplossingen
voor onderhoudsbeheersystemen (CMMS), kondigt de lancering aan van een verbindingslijn
met Microsoft Dynamics® NAV, Microsoft's bedrijfsoplossing, die door meer dan 100.000
klanten in 42 landen wordt gebruikt, om hun bedrijven met succes te beheren.
DIMO Maint, verbonden met Microsoft Dynamics NAV, stelt NAV-gebruikers niet alleen in
staat om toegang te hebben tot de essentiële functies van het CMMS (beheer van
apparatuur, onderhoud, planning, middelen, voorraden en aankopen, begrotingen enz.),
maar ook om:
-

te beschikken over een globale visie van hun activiteiten, door te zorgen voor een
uniek register en het naleven van de procedures,
het beheer van de artikelenregisters, de voorraden en de leveranciers te
optimaliseren,
de kans op fouten te voorkomen tussen de bedrijfsvoering van Microsoft Dynamics®
NAV en het CMMS,
de regels van de bedrijfsvoering toe te passen op het CMMS in elk processtadium
van
het
voorraadbeheer
en
het
aankoopbeheer
(bijvoorbeeld
de
herbevoorradingslimiet, besteleenheden, hoofdleverancier enz.).

"Dankzij Microsoft Dynamics NAV beschikt het midden- en kleinbedrijf over een oplossing die
de grootste bedrijven waardig is, waarmee hun interne processen kunnen worden
gestroomlijnd, de ontwikkeling van hun activiteiten kunnen worden versneld en die zal
helpen om snel hun bedrijfsdoelstellingen te bereiken.”aldus Wilfrid Guerit, directeur van de
afdeling Microsoft Business Solutions in Frankrijk. "Dit partnerschap maakt deel uit van onze
strategie voor openheid en integratie van krachtige bedrijfsoplossingen. Door deze
verbinding met DIMO Maint, gaan wij verder met het verrijken van Microsoft Dynamics NAV,
om een oplossing op maat voor te stellen die aansluit op de behoeften van het MKB,
waarmee ze steeds meer kunnen winnen aan productiviteit“.
De integratie van de onderhoudsprocessen in Microsoft Dynamics® NAV garandeert een
beter beheer van de productiemiddelen en van duurzaamheid van het bedrijfserfgoed .
Met dit ware besluitvormingsprogramma, is de CMMS-oplossing van DIMO Maint in staat om:
-

de beschikbaarheid en het rendement van de installaties en de infrastructuur te
optimaliseren
de kosten van het bezit van de activa en van het bedrijfserfgoed te meten
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-

de onderhoudskosten te beheersen verbonden aan de vermindering van de
voorraden, door een betere follow-up te garanderen van de uitbestedingen
de technische en menselijke hulpbronnen te optimaliseren verbonden aan
onderhoud, door het plannen en bijhouden van de deze hulpbronnen
installaties bedrijfszeker te maken door een betere traceerbaarheid van de
onderhoudsbeurten
de besluitvorming te vergemakkelijken voor het beheer en de vernieuwing van de
installaties,
door
middel
van
technische
en
financiële
indicatoren:
onderhoudsanalyses, storingpercentage, kostenoverzichten, ABC lijst van installaties,
omzetsnelheid enz.

Dit partnerschap voldoet perfect aan de huidige uitdagingen van het bedrijfsleven met
betrekking tot meer productiviteitswinst, concurrentievermogen en een verbeterde service.
Jean Paul GENOUX, Directeur-generaal van DIMO Software, verklaart: "Dit partnerschap zal
de wereldmarkt een CMMS oplossing aanbieden die is verbonden met Microsoft Dynamics ®
NAV. Deze oplossing werd ontwikkeld aan de hand van vaardigheden, expertise en van
gemeenschappelijke waarden, waarmee wij niet alleen onze visie kunnen verbreden, maar
ook onze reacties rond kwesties gerelateerd aan kostenbeheersing en aan de rationalisatie
van de onderhoudsprocessen. In tijden van crisis, wanneer de bedrijven steeds reactiever
moeten zijn, verwachten zij eenvoudige oplossingen met een snel meetbaar
investeringsresultaat.”

Over DIMO Maint
DIMO Maint is een dochteronderneming van DIMO Gestion, die al langer dan 20 jaar is
gespecialiseerd in het uitgeven van onderhoudsbeheersoftware. DIMO Maint heeft 2.300
wereldwijd en positioneert zich momenteel als de leider op de markt van
onderhoudsoplossingen (CMMS & Klantenservice). Haar aanbod van eenvoudig en snel te
gebruiken en implementeren software is vertaald in 14 talen en voldoet aan de behoeften
van het MKB en van grote internationale klanten in alle bedrijfssectoren.
www.gmao.com
www.dimomaint.com

Over DIMO Software
Al 20 jaar lang combineert DIMO Software zijn twee specialiteiten van uitgever en integrator
van beheeroplossingen met dezelfde missie: zijn klanten de beste software-innovaties
aanbieden, zodat zij zich kunnen concentreren op het wezenlijke: hun vak.
Om dit te doen is DIMO Software actief op acht expertisegebieden: CRM, Business Analytics,
Dematerialisatie en Processen, HR-beheer, Belastingbeheer, Onderhoud, Financiën, Reizen
en beroepskosten.
De oplossingen die worden uitgegeven en gedistribueerd door DIMO Software
zijn bestemd voor middelgrote en grote bedrijven uit alle bedrijfssectoren en
voor openbare instellingen.
DIMO Software is gevestigd in Lyon, Parijs, Biarritz, Madrid, Milaan en Toronto
en kent een gestage groei sinds 1995. In 2014 telde het bedrijf 300
medewerkers die 6.000 klanten begeleiden in 83 landen en het heeft een
omzet van 28,6 M€.
www.dimosoftware.fr
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Voor alle andere vragen, neemt u contact op met:
DIMO Software
Valérie SACENDA
vsacenda@dimosoftware.com
Tel. +33 (0)4 72 86 01 51
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