
 

 

 

Rental Management System: 

Rental Management Systems (RMS) was het eerste 

software programma dat beschikbaar kwam voor de 

Audio- Visuele en Evenementen industrie. De eerste 

versie is 25 jaar geleden ontwikkeld vanuit de 

praktijk. RMS was in eerste instantie ontwikkeld om 

de verhuur planning te managen. Door de jaren 

heen heeft RMS het Rental Management System 

volledig door ontwikkeld in een geïntegreerd 

geavanceerd Managers tool. Al zijn er andere 

aanbieders die geprobeerd hebben een 

gelijkwaardige software te ontwikkelen, Rental 

management Systems blijft uniek in zijn klasse. Als 

het gaat om gebruiksgemak en snelheid is Rental 

Management Systems onovertroffen. 

RMS25 de desk-top versie is nog steeds verkrijgbaar 

via RMS. 

Algemeen: 

Zoals u weet is er op dit moment is er een revolutie 

gaande op het gebied van gebruik van computers 

en programmatuur. Meer-en-meer ondernemers 

over gaan naar ‘werken in de cloud’. Werken in de 

cloud is het nieuwste in de gegevensverwerking en 

inmiddels is werken zonder internet en online 

dienstverlening ondenkbaar geworden. Een ieder 

kan onafhankelijk van locatie, tijdstip en apparaat 

communiceren en (samen)werken. De benodigde 

informatie en applicaties zijn overal en altijd 

beschikbaar. Daardoor zijn veel ondernemers gretig 

op zoek naar nieuwe en innovatieve manieren om 

hun bedrijf te voeren. Ondernemers realiseren zich 

maar al te goed dat werken in de cloud een belofte 

inhoud voor de toekomst als het gaat om 

mogelijkheden en toepassingen. Om maar niet te 

spreken van de besparing op de kosten. Door te 

werken met een Software as a Service (SaaS) zijn 

investeringen onnodig. De kosten voor software en 

hardware worden vervangen door een simpel 

abonnement en betalen slechts voor het gebruik 

daarvan. Dure licenties zijn ouderwets geworden en 

het beheer van een complexe IT-infrastructuur  

 

onnodig. De updates, beveiliging via virusscanners, 

firewalls en adwarekillers worden verzorgd. 

RMS is leading the way again met 

RMSAnywhere: 

RMS heeft van zijn jarenlange ervaring gebruik 

gemaakt om RMSAnywhere te ontwikkelen. RMS 

kan vanuit deze ervaring en contacten met de vele 

gebruikers als geen ander inzien dat het essentieel 

is om een constant en volledig overzicht te hebben 

in de beschikbaarheid van het materiaal en controle 

als het gaat over de jobs, of het eventueel 

aanpassen van een offerte bij de klant. RMS vind 

het belangrijk om mee te denken met de vele 

gebruikers en de vragen om te zetten naar een 

concrete vertaling in software. 

Over RMSAnywhere: 

RMSAnywhere is het door RMS ontwikkelde volledig 

web-based Rental Software voor the Audio- Visuele 

en Evenementen Industrie. De complete, snelle en 

overzichtelijkste oplossing voor de voorraad 

administratie en planning. Van offerte tot en met de 

factuur. Ook voor de crew (uniek met de 

Crewcommunicator) en transportplanning heeft het 

gebruik van RMSAnywhere grote voordelen. 

RMSAnywhere werkt op Android, IOs en Mac via 

een tablet, laptop of smartphone. U heeft alleen nog 

maar een inlog nodig om wereldwijd bij uw 

RMSAnywhere software te komen. RMSAnywhere 

geeftt u een volledig overzicht in de beschikbaarheid 

van uw materiaal en constante controle als het gaat 

over uw jobs, overal en altijd. Een ander bewezen 

voordeel van werken met RMSAnywhere is de 

voortdurende uitbreiding met nieuwe 

functionaliteiten en automatische updates. Dit is 

allemaal inbegrepen in het maandabonnement van 

RMSAnywhere, dit zorgt voor extra toegevoegde 

waarde. Ook bij RMSAnywhere zijn snelheid en het 

gebruiksgemak nog steeds op het hoogste niveau. 

-offerte 

-mogelijkheid om status te wijzigen. 

-calculatie  

-verhuuradministratie 

-huurperiode 

-planperiode 

-mogelijkheid voor plannen op serie nummer 

-productietype 

-locatie in magazijn 

-prijsberekeningen. 

-verzekeringspercentage berekenen. 

-grafisch planbord (jobs ,materiaal en crew) 

-statistieken (in de vorm van grafieken?) 



 

 

-staffels/ kortingsmatrix (Firma en artikelgroepen) 

-digitale werkbon 

-barcodes/RFID 

-grafieken (artikelen en Jobs) 

-materiaalhistorie 

-projectadministratie 

-document management 

-managementrapportage 

-relatiebeheer 

-financiële administratie 

-mail mogelijkheid 

-personeelsplanning 

-Crewcommunicator 

-mogelijkheid voor gedeelde agenda met uw 

freelancers of technici. 

-urenregistratie 

-transportplanning 

-order en rit opvolging 

-E-order 

-verkoopadministratie (beperkt) 

-ARBO regelgeving 

-routeplanner 

-KvK integratie 

-afmetingen en gewicht berekenen. 

-verbruik (A) 

-opbouwtijd en opbouwkosten berekenen 

-aanschafwaarde 

-afschrijving 

-samengestelde artikelen 

-mogelijk om URL te integreren b.v. foto’s en 

manuals 

-uitprinten van barcode-labels in verschillende 

formaten. 

-barcode (ook in twee slagen scannen.) 

-automatisch updates (ook naar eigen FTP server, 

indien gewenst) 

-export optie naar Excel 

-diverse memo’s 

 

Het abonnement RMSAnywhere: 

Vanaf €59,95 per maand onbeperkt aantal jobs. 

Inbegrepen in het abonnement voor RMSAnywhere 

zijn onderhoud, datahosting, updates, support, 

dagelijkse back-ups van uw bestanden, met 

dagelijks een kopie naar eigen FTP server en de 

helpdesk tijdens kantooruren. 

Het abonnement RMSAnywhere-lite: 

Een uniek 1 user abonnement vanaf €30,00 per 

maand. Inbegrepen in het abonnement voor 

RMSAnywhere-lite zijn 150 jobs per jaar, 

onderhoud, datahosting, updates, support, 

dagelijkse back-ups van uw bestanden, met  

 

 

dagelijks een kopie naar eigen FTP server en de 

helpdesk tijdens kantooruren. 

Gemakkelijk te gebruiken: 

RMSAnywhere is eenvoudig te gebruiken. Alle 

stappen zijn geordend op een logische wijze, 

waarschijnlijk zelfs al op de manier waarop u nu 

werkt. Zoekfuncties helpen u door de database en u 

hoeft geen ingewikkelde codes te leren. Shot-cut 

menu’s en toolbars geven snelle toegang tot vaak 

gebruikte functies. 

Planning: 

RMSAnywhere kan offertes maken en reserveringen 

per uur, per dag of langere periodes. Ingebouwde 

kalenders maken de invoer sneller. Beschikbaarheid 

wordt direct getoond. Grafische planborden geven 

snel inzicht in “wie, wat, waar”. Met on-screen 

details compleet met afspraken van reserveringen 

per firma, artikel en periode. RMSAnywhere biedt 

een zeer volledige oplossing  

 

Calculaties: 

RMSAnywhere heeft een kortingsmatrix, die ervoor 

zorgt dat alle prijsafspraken in het systeem kunnen 

worden ingevoerd. Naast de verhuur van artikelen 

kan RMSAnywhere de Crew & Transport, Setup en 

Breakdown activiteiten kunt calculeren. Op deze 

manier houdt u overzicht en voortdurende controle 

op uw jobs en kan u daarvan statistieken inzien. 

Management Assistent: 

RMSAnywhere biedt u waardevolle informatie, niet 

alleen statistieken over Firma’s en materiaal. Het 

laat u ook zien hoeveel dagen een artikel weg is 

geweest en zelfs hoeveel inhuur u gehad heeft over 

die bepaalde periode. Al die informatie is 

beschikbaar in duidelijke rapporten, die u kunt 

aanpassen naar uw specifieke wensen. Er is ook een 

export-optie waarmee u informatie kunt exporteren 

naar een Excel. 

Barcodes en RFID: 

RMSAnywhere ondersteunt barcodes en RFID tags. 

Door het gebruik van barcodes worden orderpicking 

en retouren veel nauwkeuriger bijgehouden. 

RMSAnywhere kan van ieder willekeurig artikel 

bijhouden of ze geselecteerd zijn en door wie. Er 

wordt een signaal gegeven als er een foutieve 

hoeveelheid of artikel wordt gepakt. RMSAnywhere 

heeft de mogelijkheid om barcode-labels uit te 

printen in verschillende formaten. 

Crew- en Transport planner: 

Hiermee kunnen zowel eigen technici en 



transportmiddelen, als freelancers ingepland 

worden. Crew- en transportkosten worden in de 

offerte fase gecalculeerd, en in een later stadium 

kunnen de functies en transportmiddelen ingepland 

worden. U ziet direct waar nog mensen nodig zijn, 

en RMSAnywhere geeft een overzicht van kosten en 

opbrengsten van de crew- en transport, 

 

 

 

 

 

Crewcommunicator: 

De Crewcommunicator is een uniek onderdeel van 

de crew- en transportplanning module. Hiermee kan 

de planner de eigen technici toegang geven tot een 

gedeelde agenda. De planner kan direct online zien 

welke technici nog beschikbaar zijn en zowel 

technici als planners kunnen de agenda online 

beheren. Zodra de planner de technicus inplant, 

ontvangt deze een email met de details van de 

productie. De technicus kan direct alle details van 

de productie inzien, en kan direct reageren en 

aangeven of hij/zij de productie aanneemt. Deze 

reactie wordt direct teruggekoppeld naar de 

planner. Tevens kan de technicus/freelancer 

zijn/haar beschikbaarheid delen in de 

Crewcommunicator agenda.  

E-order: 

De E-order module geeft de mogelijkheid om 

klanten, technici en freelancers die daartoe bevoegd 

zijn toegang om hun eigen materiaallijst samen te 

stellen. Deze materiaallijst kan door de planner 

gemakkelijk worden omgezet in een job. Als de E-

order module geïntegreerd wordt met de eigen 

website kan de E-order ook worden gebruikt als 

webshop. 

Multisite: 

RMSAnywhere heeft een multisite module waarmee 

bedrijven met meerdere vestigingen een materiaal 

pool kunnen delen. RMSAnywhere houdt de totale 

voorraad bij en de voorraad per vestiging door 

middel van stockmoves wordt de voorraad over de 

verschillende vestiging berekend. 

Voor alle types van verhuurbedrijven: 

Touring: RMSAnywhere is excellent voor bedrijven 

met veel materiaal dat verhuurd wordt voor langere 

periodes. Samen met de Crew en Transport planner 

module geeft het volledige controle en inzicht over 

alle touringrentals. 

Conferentie: voor het verhuren van AV materiaal 

aan conferentie -zaalverhuur en hotels etc. 

RMSAnywhere houdt overzicht op serienummers, 

korte verhuur, zelfs verhuur per uur zijn mogelijk. 

Tevens voorziet RMSAnywhere in de mogelijkheid 

van onderhoudsschema’s. 

tentoonstellingen: RMSAnywhere houdt zicht op 

de specifieke tentoonstellingsverhuur, gemakkelijke 

prijsschema’s (prijzen voor de 

tentoonstellingsperiode, langer dan een dag) 

Projectmanagment: u kan een overzicht krijgen van 

alle jobs in die periode. 

Demo-voorraad: 

RMSAnywhere is ook perfect voor fabrikanten en 

verkooporganisaties die overzicht willen houden op 

hun demo- voorraad. 

RMSAnywhere heeft een solide en doorontwikkeld 

Rental Management System voor voorraadbeheer 

en planning. Altijd en wereldwijd een overzicht van 

de jobs en controle op de beschikbaarheid van het 

materiaal. De eerste versie is 25 jaar geleden 

ontwikkeld vanuit de praktijk. Sinds die tijd zijn wij 

constant bezig met voortdurende vernieuwing van 

functionaliteiten. Door in contact te blijven met onze 

honderden klanten ontwikkelen wij innovaties voor 

het Rental Management System, hun adviezen zijn 

leidinggevend. 

Meer informatie: 

Voor meer informatie of een screen-share sessie 

kunt u een mail sturen naar info@rmsanywhere.com 

of kijk op onze website op www.rmsanywhere.com. 

 

Er is nogal veel te doen over de veiligheid van de data in 

de cloud. Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt 

tussen publieke en private clouds. Publieke clouds zijn 

omgevingen die bijvoorbeeld door Google of Microsoft zijn 

gemaakt, waarbij je niet altijd weet waar je data staat. 

Mocht dit in de VS zijn, dan is de kans aanwezig dat de 

Amerikaanse overheid toegang heeft tot die data. dit als 

gevolg van de Patriot Act. Bij private clouds is het wél 

duidelijk waar de data staat – dit zal in de regel in 

Nederland zijn, zodat de eigenaar van de data alleen met 

de Nederlandse wetgeving te maken heeft. Alle informatie 

van RMSAnywhere staat in een private cloud in Nederland 

op een beveiligde server. 

 


