CASE STUDY

RWB
WATERSERVICES
RWB Water Services bv heeft na een uitvoerige selectieprocedure gekozen voor Trimergo
T2, ter vervanging van hun huidige financieel-logistieke softwarepakket en de standalone
applicaties. RWB gaat hiermee de stap maken naar één geïntegreerde oplossing voor de
financiële administratie, projecten, planning en service. Vanwege de verschillende
werkmaatschappijen zullen ze tevens gebruik gaan maken van zowel de multi-company als
multi-plannings- mogelijkheden van Trimergo T2.

Naast de
engineering en uitvoering van klantspecifieke
projecten voor waterbehandeling, levert RWB
ook een breed assortiment aan standaard
waterbehandelingsinstallaties en producten.
Samen met ervaren proces engineers selecteert
de klant uit dit assortiment een passende
oplossing voor drink-, spoel-, was-, of zelfs ultra
puur water.

Ir. André Reigersman MBA, algemeen directeur
RWB Water Services: “Trimergo T2 bleek ons
vooral voor de projectenafdeling meer
toegevoegde waarde te bieden dan de andere
pakketten. Het concept van de software past goed bij onze branche en doelstellingen. We
verwachten vooral met de geavanceerde uur- en materiaalplanning die over alle afdelingen,

cq bedrijven heen loopt, een significant voordeel te behalen.
Uit het voortraject is ook gebleken dat Trimergo een professionele club is waarmee het
efficiënt samenwerken is.”

RWB Water Services BV
Een jong bedrijf met inmiddels 46 medewerkers, die al
jaren actief zijn in de watersector. Dat is RWB Water
Services ten voeten uit. Het bedrijf levert vrijwel alle
diensten en producten die nodig zijn bij drinkwater- en
proceswaterbereiding, maar ook voor
afvalwaterzuivering en hergebruik. Binnen de organisatie
is alle knowhow aanwezig; van projectmanagement en
engineering tot assemblage, installatie, service en
onderhoud. Bovendien kan de klant beroep doen op een
StoringsHulpVerlening (SHV) die 7 dagen in de week 24
uur per dag paraat staat.
www.rwbwaterservices.nl

Meer informatie over Trimergo?
Wilt u meer informatie over Trimergo of een referentiebezoek aanvragen? Neem dan
contact op met de Trimergo Sales afdeling via onderstaande contactgegevens.

OVER TRIMERGO
Trimergo is in 2001 opgericht met als doel het best mogelijke project ERP systeem te ontwikkelen. Inmiddels werken ruim 10.000 gebruikers
in meer dan 10 landen dagelijks met Trimergo T2 . Bedrijven waarvoor zij werkzaam zijn bevinden zich onder meer in de on & offshore,
apparaten- en staalbouw, speciaalmachinebouw, maritieme industrie en bouwtoelevering.
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