
TMSS
Track My Service Status

Uw onderhoudsmanager



Wie efficiënt en veilig wil werken, heeft
gereedschap nodig waarop hij kan 
vertrouwen. Binnen een hoge productieve 
omgeving is er geen plaats voor onver-
wachte uitval of verminderde prestaties.

Voor een uiterst hoge beschikbaarheid 
van uw gereedschap bieden wij de 
Desoutter-service TMSS aan. Daarmee 
wordt de planning van het onderhoud 
eenvoudig en transparant.

TMSS staat voor “Track My Service Status”
Dat betekent dat u de belangrijkste informatie 
over uw gereedschap beschikbaar hebt vanuit 
één platform via één link. TMSS biedt 
u een overzicht van de servicestatus en 
de geschiedenis van alle machines die onze 
werkplaats doorlopen hebben – en dat 
kosteloos!

Hoe werkt TMSS?
U bereikt het TMSS-platform via uw web-
browser. Op het adres https://tmss.desoutter-
tools.com/requestaccount kunt u als 
Desoutter-klant een account laten aanmaken. 

Al uw gereedschappen zijn in het 
systeem opgeslagen. Via uw ac-
count selecteert u met één klik de 
machine waar het om gaat – en 
de service begint. 

U heeft online direct toegang tot gereedschaps-
gegevens, locatie, kalibratie- en onderhouds-
status en verder heeft u zicht op de geschiede-
nis van elke serviceopdracht: van de offerte en 
de uitvoering tot aan de bijhorende 
certificaten ...

Van ontvangst tot verzending:
up-to-date statusrapporten
Als uw gereedschap bij ons binnenkomt, 
informeren wij u per e-mail en controleren de 
toestand van het gereedschap en de eventuele 
reparatie. U ontvangt een kostenraming 
per e-mail, indien u akkoord gaat met de 
kostenraming wordt de reparatie uitgevoerd. 
Aan het einde van het proces melden wij ons 
opnieuw per e-mail als wanneer gereedschap 
terug naar u verstuurd werd.

Gereedschap in topvorm + altijd in zicht



Wat zijn mijn voordelen?
Bedrijven die maar weinig machines hebben, 
maar de machines toch regelmatig door ons 
laten onderhouden dan is TMSS ook voor 
deze gebruikers de moeite waard. Het is 
niet langer nodig om zelf rapporten te maken, 
het systeem geeft zelf de onderhouds- of 
kalibratie-intervallen aan.

Indien u bij de volgende audit de kalibratie-
certificaten nodig heeft of u voor nieuwe aan-
kopen een overzicht van de toestand van uw 
uitrusting wilt krijgen: alle belangrijke gegevens, 
documenten en protocollen vindt u in de 
TMSS – en tot wel 10 jaar terug. 

Is TMSS ook de moeite waard voor 
afzonderlijk gereedschap?
Bedrijven die maar weinig machines hebben, 
maar de machines toch regelmatig door ons 
laten onderhouden dan is TMSS ook voor deze 
gebruikers de moeite waard. Het is niet langer 
nodig om zelf rapporten te maken, het systeem 
geeft zelf de onderhouds- of kalibratie-intervallen 
aan.

Overigens: met enkele klikken kunt u nieuwe 
tools toevoegen die nog niet in onze werkplaats 
waren. De leveringsnota is tevens onmiddellijk 
beschikbaar, met het juiste afleveradres.

Nog vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Desoutter GmbH
Edmund-Seng-Str. 3-5 
63477 Maintal 
Duitsland
Tel.  +49 6181 411-0 
Fax  +49 6181 411-186 
benelux@desouttertools.com 
www.desoutter.nl


