
Voordelen voor uw bedrijf

• 24/7 online, beveiligde toegang tot uw gegevens

• Automatisch gegenereerd dashboard met alle belangrijke 
gegevens op één plek

• Analyse van aanbevelingen en ongedierteactiviteit -  
tot op detectorniveau

• Aanbevelingen alert: u ontvangt automatisch informatie over 
openstaande aanbevelingen 

• Beheer uw aanbevelingen ook via de myRentokil app  
op uw smartphone 

• Mogelijkheid tot het beheren van meerdere locaties  
via één account

• Creëer uw eigen grafieken, trendanalyses en 
rapporten

• Preparaatverbruik per behandeling inzichtelijk

• Interactieve plattegrond in myRentokil Plan

• E-mail na elk bezoek van de Rentokil 
servicemedewerker

• Documenten zoals veiligheidsinformatiebladen, 
opleidingsattesten, certificaten, enz. altijd beschikbaar

Online en realtime rapportage 

myRentokil

Met myRentokil van Rentokil Pest Control beschikt u over het meest geavanceerde online rapportagesysteem voor het beheer 
van uw ongediertepreventie en -bestrijding. 
U hebt altijd en overal realtime informatie bij de hand zodat u proactief actie kan ondernemen om uw bedrijf te beschermen 
tegen ongedierte. 
myRentokil is uitermate intuïtief en gebruiksvriendelijk: met één klik op de muis kunt u alle informatie raadplegen die vitaal is 
voor een professioneel ongediertebeleid.

myRentokil past uitstekend binnen IPM (Integrated Pest Management). Met myRentokil bewijst u uw klanten en auditors zwart op wit dat u de 
preventie en bestrijding van ongedierte grondig aanpakt.



Oplossing voor uw bedrijf

myRentokil is beschikbaar in twee verschillende versies: met of 
zonder plattegrond. In functie van uw specifieke eisen, kunt u 
dus kiezen voor de versie die het best aansluit bij uw bedrijf. 

1. myRentokil 
myRentokil biedt alle functies van myRentokil zonder 
plattegrond van uw locatie. 

2. myRentokil Plan
myRentokil Plan biedt alle functies van myRentokil, in combinatie 
met een plattegrond van uw locatie. In één oogopslag heeft u 
via uw plattegrond inzicht in waar uw lokazen zich bevinden, 
of er wel of geen ongedierteactiviteit is geweest en welke 
aanbevelingen er eventueel werden gemaakt.

myRentokil Connect
Met myRentokil Connect hebt u 24/7 realtime inzage in de status 
van de Radar Connect. Bovendien weet u onmiddellijk waar er 
activiteit is. De Rentokil servicemedewerker krijgt dit bericht ook 
en neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

myRentokil app

Alle myRentokil gebruikers kunnen de myRentokil smartphone 
app GRATIS downloaden. De app is beschikbaar voor Android 
in Google Play en Apple gebruikers in de App Store. Via de app 
kunt u aanbevelingen beheren en de ongedierteactiviteit van 
de laatste 90 dagen inzien. De myRentokil app is onderdeel van 
de dienstverlening.

Telefoon: 0800 20 123
Website: www.rentokil.be
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Online toegang 24/7 
1 of meerdere gebruikers

Realtime Veilig

Trendanalyses &  
duidelijke grafieken

Single & multi-site Hulp bij audits


