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INTRODUCTION

Verminderde TCO

Wij helpen uw TCO te 
verminderen, zodat u 
zich kunt richten op wat 
belangrijk is

Uw behoeften
staan voorop

Met onze flexibele logistieke 
oplossingen bieden wij 
pasklare leveringsmogelijk-
heden die precies aansluiten 
bij uw behoeften

Uitgaven onder  
controle

Verbeter uw inkoopprocessen 
en houd indirecte uitgaven in 
de hand

Grotere 
beschikbaarheid

Verbeter de uptime en 
beschikbaarheid met 
industriële leveringen wanneer 
en waar die nodig zijn

Hans de Vries,
Country Manager,
RS Benelux 

Bedrijven in alle sectoren worden geconfronteerd met een steeds veranderende wereld, financiële uitdagingen en veeleisende 
stakeholders. Samen met een flexibele leverancier die vooruitdenkt kunt u deze obstakels omzeilen en tijd en geld besparen. 
Wij distribueren wereldwijd meer dan 800.000 industriële en elektronische producten naar meer dan een miljoen klanten. Wij 
bieden bovendien vooruitstrevende oplossingen op het gebied van inkoop, ontwerp en onderhoud die ontwikkeld zijn om 
kosten te verlagen en de productiviteit te optimaliseren.

Ga het gesprek aan met onze collega’s en zie wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen.
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WAAROM RS?

Snelle levering en kleine aantallen
Bepaal zelf de aantallen die u nodig heeft en verzeker uzelf van 
een snelle levering met ons wereldwijde distributienetwerk en 
grote aantal producten op voorraad.

Focus op duurzaamheid
We bouwen samen met onze klanten aan een duurzame 
toekomst door onze gezamenlijke impact op het milieu te 
verkleinen en te streven naar een constante verbetering van het 
welzijn van onze mensen, leveranciers en gemeenschappen.

Bespaar tijd en geld
Ons productassortiment is goed voor 800.000 producten, u 
profiteert van de schaalvoordelen met onze beste prijzen en 
onze alternatieve, kwalitatief goede RS PRO producten. Maar 
dat is niet alles. RS werkt proactief met u als klant samen, op 
zoek naar manieren om nog meer efficiëntie te creëren.

Betrouwbare service
Voor al uw service en sales gerelateerde vragen kunt u 
contact opnemen met uw vaste contactpersonen, wel zo 
gemakkelijk en persoonlijk.

Technische ondersteuning
Bestel het juiste product met behulp van technische 
documentatie op RS online en onze collega’s van Technical 
Support. Ons daadkrachtige en behulpzame team van 
interne technische experts heeft een passie voor wat wij 
doen en verleent de hoogste service binnen de sector. 
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Onze portfolio van oplossingen geeft 
een goed beeld van de complexe behoeften 
van onze industriële B2B-klanten in elke 
stap van de levensduur van de activa. Bij 
RS Group vindt u alles wat u nodig 
heeft onder één dak. Wij doen er alles 
aan om tijd- en procesverliezen bij de inkoop 
voor onderhoud, reparaties, operaties en 
productie te beperken, met als doel de 
uptime van uw onderneming te 
verbeteren. Al onze oplossingen worden 
ondersteund door een toegewijd team van 
industriële experts.

· Ontwerp- & productieoplossingen
· Inkoopoplossingen
· Inventarisoplossingen

ZORG VOOR EEN COMPLETE OPLOSSING

Neem contact op met uw RS-account manager voor beschikbare oplossingen in uw omgeving

RS PURCHASE
MANAGER

RS ePROCUREMENT

WEBSHOP

OPLOSSINGEN

DESIGNSPARK
ONTWERP- &

PRODUCTIEOP-
LOSSINGEN

KALIBRATIE
TECHNISCHE

ONDERSTEUNING 

INKOOPOPLOS-
SINGEN

ONDERHOUDS-
OPLOSSINGEN
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RS INKOOPOPLOSSINGEN
RS PurchaseManager
Verbeter de productiviteit van uw onderneming

Maak uw inkoop efficiënter met RS PurchaseManager. Dit is de perfecte 
oplossing voor landelijk opererende ondernemingen, omdat die kan worden 
afgestemd op uw zakelijke behoeften.
Met talloze autorisatielagen, budgetcontrole, kostenplaatsbeheer en 
rapportage biedt ons gebruiksvriendelijke platform 24/7 toegang tot ons 
portfolio van 700.000 producten op voorraad en kunt u erop rekenen dat uw 
uitgaven onder controle zijn.

Ons toegewijde ondersteuningsteam werkt nauw met u samen voor 
de maatwerk configuratie van RS PurchaseManager voor uw bedrijf. 
De implementatiemanager configureert uw systeem aan de hand van 
uw organisatiestructuur, ondersteunt u met trainingen en zorgt voor 
gebruikershandleidingen en introductiepakketten om u met ons systeem op 
weg te helpen.

Zodra het systeem is opgezet, kunnen uw teams altijd terugvallen op
onze helpdesk.

DE VOORDELEN VAN 
HET GEBRUIK VAN 

RS PURCHASEMANAGER

AANPASBAAR  
aan de werkwijze van u en uw 

onderneming

HOUD 
OVERZICHT  

over inkooplimieten en 
uitgaven van talloze 

gebruikers

GESTROOMLIJNDE 
PROCURE-TO-PAY-CYCLUS  

blanket PO’

HELP  
uw collega’s en 
medewerkers 

makkelijker te vinden 
wat zij zoeken en hun 

orders te plaatsen

BESPAAR  
CIRCA 95 euro* AAN 

PROCESKOSTEN  
per transactie door het proces te 

versimpelen
*bron:  

RS-klantresultaten
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RS INKOOPOPLOSSINGEN
RS eProcurement
Vloeiende eProcurement-integratie voor maximale efficiency 

Beheers moeiteloos uw inkoopkosten door een eProcurement-integratie 
van de RS-catalogus in uw ERP-systeem of managementsysteem voor 
bedrijfskosten.

De integratie van eProcurement is essentieel als u grote transactieaantallen 
verwerkt van meerdere vestigingen en eindgebruikers. Dankzij deze integratie 
kunt u uw procure-to-pay-proces standaardiseren en uw kostenefficiëntie 
maximaliseren. Integreer uw eProcurement-systeem met RS PunchOut om 
rechtstreeks binnen onze website te kunnen zoeken en bereik ons gehele 
productassortiment. Bekijk uw inkoopgeschiedenis, stel een productenmand 
samen en verhoog het aantal vorderingen vanuit uw eigen inkoopsysteem.

Bied uw teams rechtstreeks toegang tot ons gehele productassortiment of 
een selectie hieruit. U kunt zelf kiezen. Door eProcurement te integreren, 
houdt u controle over de bevoorrading, onderscheidt u voorkeursleveranciers 
binnen vastgestelde categorieën en minimaliseert u buitensporige uitgaven.

Ongeacht of u gebruikmaakt van SAP Ariba, Coupa of een andere 
eProcurement-module, wij hebben veel ervaring met de integratie van 
dienstenaanbieders op het gebied van eProcurement. Wij zorgen voor een 
naadloze aansluiting op uw eisen met de levering van elektronische bestel- 
en factureringsmogelijkheden om uw processen van begin tot einde te 
stroomlijnen en deze zo efficiënt mogelijk te maken.

DE VOORDELEN VAN 
HET GEBRUIK VAN 

RS ePROCUREMENT

TOEGANG
tot onze online catalogus 

met technische gegevens en 
productinformatie

CONTRACTNALEVING 
door inkopen te laten verlopen via 

erkende leveranciers

INTEGRATIE
stuurt producten 

van de RS-website 
rechtstreeks naar uw 

systeem

VERHOOGDE EFFICIËNTIE
doordat productinformatie niet opnieuw hoeft 

te worden ingevoerd

HOUD 
OVERZICHT

over talloze gebruikers
& goedkeuringen
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RS ONDERHOUDSOPLOSSINGEN
Technische ondersteuning
Deskundig advies binnen handbereik

Krijg online of telefonisch toegang tot onze productondersteuning. U 
kunt ons voor ondersteuning bereiken via het contactformulier op onze 
website of telefonisch.

De medewerkers van onze klantenservice stellen samen met u vast wat 
uw behoefte is en bieden directe productondersteuning of brengen u in 
contact met een deskundig technicus.

Voor elk product vindt u online een technisch informatieblad, zodat u 
24/7 technische specificaties kunt inzien.

TECHNISCHE
ONDERSTEUNING

Toegewijde account 
managers die uw account 

beheren

24/7 toegang tot 
online technische 
informatiebladen

Persoonlijk contact 
via live chat, 

telefoon, lokale 
RS-vestigingen

Deskundige technici 
met tientallen jaren 

ervaring

Een leidende 
klantenservice die 

u snel met uw vragen 
helpt

Een inspanning 
voor constante 

verbetering via onze 
‘Stem van de klant’-

enquêtes
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RS ONDERHOUDSOPLOSSING
RS Kalibratie
Met onze kalibratieservice durft u te vertrouwen op uw 
apparatuur

Sta garant voor de conformiteit en nauwkeurigheid van uw instrumenten met 
onze kalibratieservice. Met de kalibratie van nieuwe apparatuur bent u ervan 
verzekerd dat uw metingen nauwkeurig zijn.

Ons UKAS ISO17025-geaccrediteerde kalibratielaboratorium helpt u bij het 
waarborgen van de conformiteit en de nauwkeurigheid van uw instrumenten, 
ongeacht of u deze bij RS of ergens anders koopt. Door middel van RS- of 
UKAS-certificeringen kunnen wij voor een volledige herleidbaarheid naar 
nationale of internationale normen zorgen.

Ons laboratorium ondergaat regelmatig UKAS-audits die u het vertrouwen 
geven dat uw metingen accuraat zijn.

Als leidende distributeur van test- en meetinstrumenten kunnen wij uw 
nieuwe apparatuur gekalibreerd en gebruiksklaar binnen 2 werkdagen 
leveren. Of u nou op zoek bent naar multimeters of oscilloscopen, bij ons vindt 
u altijd wat u zoekt.

DE VOORDELEN VAN
HET GEBRUIK VAN
RS KALIBRATIE

NIEUWE,
GEKALIBREER-

DE EN GE-
BRUIKSKLARE 
APPARATUUR

GA 
ZORGZAAM 

OM
met uw reputatie en 
het vertrouwen dat 

u geniet

UKAS-
GEACCREDITEERD 

LABORATORIUM
volgens ISO 17025

KORTE 
DOORLOOPTIJDEN, 

SNELLE LEVERING
en snelle retournering voor 

kalibratie
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RS ONTWERPOPLOSSING

Verbeterde productiviteit en minder risico’s met 
ontwerpprojecten
Verhoog het succes van uw project en sluit u aan bij de meer dan 
1 miljoen ingenieurs, fabrikanten en studenten die gebruikmaken 
van onze gratis CAD-software, ontwerptools en middelen. Met ons 
platform versnelt u de ontwerpcyclus, ontwikkelt u snel prototypes 
en reduceert u de marktintroductietijd. 

SOFTWARE

Deelname is gratis en als lid heeft u toegang tot:

Krijg toegang tot onze ontwerp- en programmeersoftware 
en kies voor gratis professionele pakketten of betaalde 
upgradepakketten.

UITGEBREIDE BIBLIOTHEKEN

TECHNOLOGISCH UP-TO-DATE

COMMUNITY SUPPORT

Krijg toegang tot ontwerpmiddelen en CAD-neutrale bibliotheken.

Onze technologie-updates houden u op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in de sector en van nieuwe producten.

Het hart van onze DesignSpark community - ingenieurs 
komen hier samen en delen, bespreken en brainstormen over 
technische uitdagingen.
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PRODUCTEN
Elektrische componenten, 
procesautomatisering & kabels

Procesautomatisering & besturingsapparatuur

Kabels & draden

Behuizingen, opslag & materiaalafhandeling

Zekeringen, stopcontacten en stroomonderbrekers

Airconditioning, ventilatoren & temperatuurmanagement

Verlichting

Relais

Robots & robotonderdelen

Schakelaars

Mechanische producten & 
gereedschap

Test- en meetapparatuur, 
IT & veiligheid

Schuurmiddelen & technische materialen

Lijmen, kitten & tapes

Schoonmaak- & onderhoudsproducten

Bevestigingsmiddelen

Loodgietersmaterialen & pijpen

Pneumatiek, hydraulica & krachtoverbrenging

Gereedschap

Computergebruik & randapparatuur

Kantoorartikelen

Veiligheid, beveiliging, ESD-controle & cleanroom

Test- en meetapparatuur

Elektronische componenten, 
voedingen & connectoren

Batterijen

Connectoren

Beeldschermen & opto-elektronica

Passieve componenten

PCB-prototyping

Voedingen & transformatoren

Halfgeleiders
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PRODUCTEN
RS PRO
RS PRO is ons eigen merk en omvat meer
dan 80.000 kwalitatief hoogstaande, scherp geprijsde indus-
triële producten en elektrische componenten.

Kwaliteit Keuze Waarde

RS PRO biedt klanten een keuze daar waar de combinatie van kwaliteit, 
prestaties en prijs een uitzonderlijke waarde creëren.
Alle RS PRO-producten en -componenten zijn voorzien van het RS 
Keurmerk, dat aangeeft dat aan toonaangevende industriële normen 
op het gebied van audits, tests en certificering is voldaan.

RS PRO-producten worden 
aan audits onderworpen en 
gecertificeerd volgens veeleisende 
internationale normen. Onze 
producten worden gecontroleerd 
op kwaliteit, duurzaamheid en 
consistentie en vervolgens getest 
door vooraanstaande ingenieurs 
om er zeker van te zijn dat ze onder 
alle omstandigheden
goed presteren.

Met de kwaliteitsproducten en 
oplossingen van RS PRO maakt 
u voor een groot scala aan 
industrieën en technologieën 
de eenvoudigste en meest 
kostenefficiënte keuze.

RS PRO biedt u een grote keuze 
en beschikbaarheid, bewezen 
kwaliteit en betrouwbare prijzen. 
RS PRO is dé keuze als u op 
zoek bent naar betrouwbare 
producten van hoge waarde.

11
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PRODUCTEN 
Merken
Dit is een greep uit het aanbod van vertrouwde leveranciers waarmee wij samenwerken binnen 
ons brede productaanbod:

ELEKTROTECHNISCHE COMPONENTEN, 
AUTOMATISERING & KABELS

ELEKTRONISCHE COMPONENTEN VOEDINGEN 
& CONNECTOREN
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TEST- & MEETAPPARATUUR, 
IT EN VEILIGHEID

MECHANISCHE PRODUCTEN  
& GEREEDSCHAP 



14

WIJ STAAN VOOR U KLAAR.
Neem contact met ons op
Internal Sales
internalsales@rsonline.nl | internalsales@rsonline.be

Customer Service
customerservice@rsonline.nl | customerservice@rsonline.be

Technical Support
techsupport@rsonline.nl | techsupport@rsonline.be

Bereikbaar van maandag t/m. vrijdag van 9u tot 17u30.
Nederland: + 31 (0)23 516 6555
België: +32 (0)25 28 07 70

Of bezoek nl.rs-online.com - benl.rs-online.com  


