
Controleren, inspecteren en rapporteren 
 
Korte presentatie, voor meer informatie: 
Michiel Nijsen en Jay Smeekes 
024-348 32 85 
www.inspectora.nl 

http://www.inspectora.nl/


Wij zijn ervan overtuigd dat inspecteurs graag 
met hun vak bezig zijn. U wilt zich immers 
bezighouden met inspecteren. 
 
Inspectora staat voor inspectie software die 
uitblinkt in eenvoud en flexibiliteit. 



Omdat je: 
 
• Sneller een rapport wilt maken. 
• Je gegevens maar een keer wilt  invoeren. 
• je kennis bibliotheek wilt delen met je 

collega's 
• Papierloos wilt inspecteren en rapporteren. 
• Snel resultaten met je klant delen. 
 



Met Inspectora kun je: 

-Snel 
-Eenvoudig  

-Betrouwbaar 
  

controleren, inspecteren en rapporten. 



 
Aanleiding: 
Vraag van Inspecterende 
bedrijven: 

 

• Ik maak rapporten met Word; 

• Dat kost veel tijd. 

 

Kan dat niet efficiënter? 
 
 



 
Aanleiding: 
Achterliggende vragen: 
 

• Rapportages zijn niet eenduidig; 

• Er is geen duidelijke processtructuur 

• Kennis gaat verloren 

• Inspecteurs niet meer met hun vak bezig 

 

Kan dat niet anders? 
 



 
Ja dat kan! 



• De inspecteur voor op 

• Eenvoud 

• Structuur 

• Inspectieproces begeleiden 

• Kennis opbouwen 

• Overzicht 

• Inspecteren zonder toegang tot een netwerk 

 

 

 

Uitgangspunten 



 
 

Staat voor:    INSPECTieRApportage 



Software voor inspecties dat uitblinkt in: 

 

•Eenvoud, 

•Efficiëntie en 

•Kwaliteit 
 

 

 

Doel 



Impressie 

Eenvoudige rustige 
schermen maken het 
gebruik van 
Inspectora 
makkelijker 



introduceert:  Eenvoud 

• Een duidelijke werkstructuur 

• Rustige schermen 

• Eenvoudig in gebruik 

• Bediening voor grote vingers 
 

 

 

 



Impressie 

In de inspectie 
module zijn de 
inspectie taken op 
eenduidig 
herkenbaar 



introduceert:  Efficiëntie 

• 30 – 50 % minder rapportage tijd 

 

• Sneller terug vinden van: 

• Afwijkingen 

• Rapporten 

• Welke rapporten bij welke klant / objecten 

• Nooit meer zoek raken van rapporten 

 



Impressie 

Lay-outs zijn met 
gebruikers uitvoerig 
getest. Knoppen 
hebben daardoor een 
ideale plek gekregen. 
Dat maakt werken op 
een tablet zeer 
makkelijker. 



introduceert:  Kwaliteit 

• Start en laatste wijziging datum is bekend 

• Rapport wordt gesloten 

• Heropenen met revisie kenmerk 

• Gebruikers zijn bekend 

•Wijzigingen hebben een tijdstamp 

• Consistente rapportering door opzoek tabellen 



Impressie 

De opmaak en het 
versturen van een 
rapport is met een 
paar klikken geregeld 
in de rapport module. 



Netwerk mogelijkheden 

• Er wordt gewerkt vanaf een server 

• Inspecteurs werken snel en effectief offline. 

• Er kan realtime worden gewerkt 

• Inspectora is schaalbaar 
 

 

 

 



Server  

250 gebruikers 

IPad – IPad mini 
Online als Offline 

IPad – IPad mini 
Online als Offline 

Windows als Apple 

Windows als Apple 

Netwerk mogelijkheden 



Inspecteurs komen op plekken waar een internet 
verbinding niet vanzelf sprekend is. Inspectora is 
zo bedacht dat dit ook niet noodzakelijk is. 
Inspecteurs werken graag met de offline module.  
 

Inspecteurs werken graag offline 

Server  

IPad – IPad mini 
Online als Offline 



Beveiliging en beheer 

• Toegang tot Inspectora wordt gereguleerd 

• Er zijn verschillende rollen, de belangrijkste zijn: 

• Manager 

• Inspecteur 

• Inspecteur extern 

• Er kan informatie gedeeld worden 
 

 

 

 



Beveiliging en eigenaren model een database 

Eigen klanten Eigen opzoek tabellen Gebruikers 

Gezamenlijke opzoek tabellen Het is mogelijk om opzoek 
Informatie openbaar te maken  



Licentie model 

 

Zoals de applicatie zelf houden we ook het 

verdien model simpel.  

 

Er wordt betaald per inspectie. 





 

Inspectora is klaar voor u. 

 

Bent u kaar voor Inspectora 

 

Voor meer informatie: 

Michiel Nijsen 

024 – 348 32 86 

www.inspectora.nl 

http://www.inspectora.nl/

