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Bestheim optimaliseert zijn voorraden 
en het onderhoud van zijn installaties 
met CMMS van DSDSYSTEM 
 

 
 
 

Het  wijnhuis  Bestheim  heeft  ALTAÏR CMMS  van DSDSYSTEM 
gekozen  om  het  preventieve  en  correctieve  onderhoud  van  zijn 
productielijnen  te  optimaliseren.  De  geavanceerde  functies  van 
ALTAÏR garanderen efficiënter onderhoud en adequatere reparaties, 
maar  ook  een  hogere  productiviteit.  Daarbij  ondersteunt  en 
vergemakkelijkt  het  systeem  de  uitbreiding  van  Bestheims 
activiteiten.   
 
Bestheim  is een  familiebedrijf dat  in 1765 door Alfred Heim werd opgericht  in 
Westhalten,  gelegen  in  de  regio  Haut‐Rhin.  Bestheim  bezit  momenteel  700 
hectare wijngaarden en  twee productie  sites  in Benwihr en Westhalten.   Met 
meer  dan  200  wijnmakers  die  allen  gepassionneerd  zijn  over  hun  werk,  is 
Bestheim als organisatie met name  toegewijd aan het behoud van het milieu. 
Dit streven komt tot uiting in de dagelijkse activiteiten op de wijngaarden en in 
de  productiekelders  van  het  bedrijf;  zo  gebruikt  Bestheim  een  minima  aan 
pesticiden  en  wordt  er  gelet  op  precieze  productselectie,  hergebruikt  afval, 
efficiënte  isolatie, energie besparing, gebruik van zonne‐energie en carpoolen. 
Tot  slot worden  alleen  “groene”  leveranciers  gekozen op basis  van hun  inzet 
voor het milieu. Door de eeuwen heen  is Bestheim niet alleen uitgegroeid  tot 
een referentie in de viticultuur, maar ook voor het publiek, dat de kwaliteit van 
Bestheims traditionele en moesserende Alsace wijnen roemt.   
 
In oktober 2011 kondigde Bestheim zijn fusie met Cave d’Obernai aan;  deze 
nieuwe groep is met 18,5 miljoen flessen per jaar de grootste producent van 
Elzasser wijn. Deze ontwikkeling sluit aan bij Bestheims strategie om zijn 
productaanbod te diversifiëren en zijn internationale uitbreiding te versnellen.   
 

 

Onderhoud van de productie‐apparatuur 

Op  de  productie  sites  Benwihr  en  Westhalten  maakt  Bestheim  gebruik  van 
verschillende  apparatuur  voor  een  breed  scala  aan  activiteiten; 
gemechaniseerde  sorteermachines  voor  het  oogsten,  triltafels,  mengers, 
extractors,  tanks  voor  opslag  en  gisting,  wijnpompen,  bottel‐  en 
labelapparatuur... Deze machines en al hun gereedschap moeten het hele  jaar 

 

Hoogtepunten van het project 
 
‐ Voldoet aan alle eisen van 
Bestheim op het gebied van 
preventief en correctief onderhoud  
‐ Efficiëntere onderhoudswerk‐
zaamheden dankzij het beheer van 
dossiers over falende en kapotte 
onderdelen.   
‐ Hogere productiviteit dankzij de 
functionaliteit van het 
voorraadbeheer. 
‐ DSDSYSTEM ALTAÏR CMMS is 
gemakkelijk en flexibel te gebruiken 
(geen installatie op afzonderlijke 
computers vereist) 
 

 

 
Oplossing  
 

De web‐enabled CMMS ALTAÏR en 
ALTAÏR mobile zijn toepassingen die 
worden uitgegeven en 
gedistribueerd door DSDSYSTEM. 
Deze oplossingen zijn het resultaat 
van 15 jaar ervaring van onze 
onderhouds‐ en ITspecialisten op 
het gebied van industrieel beheer 
en klantenservice  
 
ALTAÏR is 100% web‐enabled en 
biedt vele voordelen:  
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door goed onderhouden worden.  
 
Na eerder gebruik  te hebben gemaakt  van een basic onderhoudssysteem dat 
erg veel manueel onderhoud kostte, heeft Bestheim nu besloten om voor een 
vernieuwend  systeem  te  kiezen,  dat  volledig  afgestemd  kan  worden  op  zijn 
exacte  behoeften,  zich  volledig  aan  nieuwe  eisen  kan  aanpassen  en  zo  de 
toekomstige ontwikkeling van het bedrijf kan ondersteunen.  
 
 

Verbeterde efficiëntie en verhoogde productiviteit 

Na tests te hebben gedaan om de belangrijkste CMMS systemen op de markt te 
evalueren, heeft Bestheim voor ALTAÏR van DSDSYSTEM gekozen, dat sinds 27 
januari 2008 de spil van het bedrijf is.  
 
“We waren  onder  de  indruk  van  een  aantal  belangrijke  criteria;  in  de  eerste 
plaats  zijn  hoge  functionaliteit,”  zegt  Didier  Cheminade,  onderhouds‐  en 
Ittechnicus bij Bestheim. “ALTAÏR biedt ons alle functies die we nodig hebben om 
onze  werkzaamheden  en  onderhoudsplannen  efficiënt  uit  te  voeren.  Deze 
nieuwe  oplossing  stelt  ons  ook  in  staat  om  ons  correctief  onderhoud  veel 
makkelijker en sneller te beheren, met name dankzij het bijhouden van dossiers 
over defecte of falende onderdelen en werkopdrachten. Dit  is uiterst belangrijk 
voor  de  efficiëntie  en  productiviteit  van  onze  reparatiedienst. Ook  de  functies 
met betrekking  tot het voorraadbeheer helpen ons erg veel  tijd besparen, wat 
onze productiviteit verhoogt.”  
 
Omdat ALTAÏR  van DSDSYSTEM  volledig web‐enabled  is,  is  het  ook  bijzonder 
goed aangepast aan Bestheims omgeving en  infrastructuur. Didier Cheminade 
vervolgt, “ALTAÏR heeft vele voordelen, zo hoeft het niet speciaal geïnstalleerd te 
worden.  Als  het  eenmaal  geconfigureerd  is,  hebben  de  onderhoudsmonteurs 
enkel een internetaansluiting nodig om flexibel te werk te kunnen  gaan, vooral 
in het veld. Dit  is een belangrijk aspect voor Bestheim, dat meerdere productie 
sites in verschillende gebieden heeft, met elk zijn eigen apparatuur.”  
 
Dankzij zijn eenvoudige opbouw en  functionele  rijkweidte voldoet ALTAÏR van 
DSDSYSTEM  aan  elke  operationele  eis  van  Bestheim  en  helpt  het  bij  de 
ontwikkeling  van  het  bedrijf  op  lange  termijn.  ALTAÏR  is  essentieel  voor  de 
ondersteuning  van  Bestheims  professionele  groei  en  waarborgt  het 
doorlopende succes van alle zakelijke activiteiten, vintage na vintage.  
 
 
 
 
 
 
 

 ‐ Geen installatie vereist op elke 
afzonderlijke computer  
‐ Compatibel met de meest 
gebruikte browsers op de markt 
(Firefox, Chrome, IE8, Safari)  
‐ Gebruik van de nieuwste Web 
technologieën.  
‐ Mobiel bruikbaar op elke plek. 
 ‐ Gecentraliseerde en veilige setup. 
‐ Eenvoudige installatie en makkelijk 
in gebruik. 

 

 
 
 

Over DSDSYSTEM  
 
DSDSYSTEM werd in 2003 opgericht 
en bestaat uit onderhouds‐ en 
computeringenieurs, 
gespecialiseerd in industrieel 
onderhoud en klantenservice, 
evenals in de technische 
ontwikkeling van CMMS. De 
originaliteit van DSDSYSTEM schuilt 
in het samenbrengen van twee 
soorten expertise: onderhoud en IT. 
Dit resulteert in een aanzienlijke 
tijdinst bij de uitvoering van CMMS 
pakketten. DSDSYSTEM is 
gespecialiseerd in 100% web‐based 
oplossingen. DSDSYSTEM is de 
uitgever van de volledige web‐
enabled CMMS oplossing “ALTAÏR”. 
Voor meer informatie: 
 www.dsdsystem.fr/nl  
 
Contact 
 
Wilt u weten hoe de oplossingen 
van DSDSYSTEM u kunnen helpen 
bij het beheren en optimaliseren 
van uw strategie en 
onderhoudswerzaamheden, neem 
dan contact met ons op via het 
volgende nummer: Frankrijk : +33 
(0)3 20 51 47 29 of surf naar onze 
website:  www.dsdsystem.fr/nl  

 

   

 


