
Inspectora Nieuws (april 2018)

Wat is nieuw, wat is anders.
Ons Inspectora team is druk met vernieuwing en bug-fixing. Middels deze nieuwsbrief willen 
wij jullie informeren van de laatste ontwikkelingen.

Online
De herstel rapportage is uitgebreid. Je kunt nu een rapportage maken, het liefst in 
rapportage D, waarin je onderscheid kan maken in nog openstaande gebreken (E), herstelde 
gebreken (H) en herstelde en gecontroleerde gebreken (HC). De rapportage werkt met het 
wijzigen van de sorteer letter.

Tevens hebben we er een splinter nieuwe lay-out voor gemaakt. Zo compact mogelijk zodat 
er 3 herstelde gebreken op een A4 passen. Waarin een hersteld gebrek (H) met lichtgroen 
wordt aangegeven. En een hersteld gebrek wat gecontroleerd is (HC) donkergroen wordt 
aangeduid.



We hebben snelstart nieuw leven ingeblazen. Met snel start kun je snel een inspectie 
aanmaken. Wat we nog zullen uitvoeren dit jaar is dat je met snelstart ook een inspectieplan
kunt kopiëren.  

Vanaf nu is het mogelijk om per gebruiker in te stellen of deze gebruiken een PDF mag 
maken van een betreffende rapportage. Als gebruiker met het profiel manager heb je de 
mogelijkheid om bij instellingen -> bedrijf -> gebruiker dit per gebruiker dit in te stellen.



Navigatie in de komende tijd wordt de navigatie op orde gebracht. Dit betekend dat je 
hinder kan onder vinden doordat je niet land waar je zou verwachten. Let vooral goed op 

waar je bent binnen Inspectora en vergeet niet het  te gebruiken.

Offline/Online

Icoon schakel en verdeelinrichting wordt in de loop van de tijd 
aangepast/vervangen. Dus niet schrikken. We hebben een nieuw symbool gemaakt. We 
hopen dat jullie het een passend icoon vinden.

Offline
De onderstaande vernieuwing zitten in de offline
module 3-4-2.
We hebben het mogelijkheid gemaakt om een
klein en eenvoudig rapport te maken in offline
module zonder dat je eerst je gegevens moet

uploaden naar de online database. 

De lay-out, links, is van de rapportage module offline. Het is
eenvoudiger. We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden.

In de module schakel- en verdeelinrichtingen hebben we de mogelijkheid gemaakt om op 
een snelle manier gegevens in te voren voor de meetwaardes van de eindgroepen. Er 
knoppen toegevoegd waarmee je verticaal lege velden kan invullen.

Als je nu op de blauwe spelt klikt krijg je een pop-up waarmee kunt aangegeven hoe vaak je 
een record gedupliceerd wil hebben.



Tevens wordt het groepsnummer nu doorgenummerd!

Als laatste willen we jullie vertellen dat we een mailmodule hebben gemaakt binnen 
Inspectora Offline. Hiermee kun je een mail sturen waarbij de kenmerken van de inspectie 
automatisch worden meegestuurd.



Vervallen
De module melding gaat vervallen binnen Inspectora. Je kunt in de offline 
module een melding gevaarlijk situatie maken en een in de nieuwe offline 
module rapport kun je een eenvoudig rapport maken. Wat uitgebreider is 
dan de module melding.

Rapport oude stijl gaat vervallen. Alle functionaliteit en meer is geïntegreerd in het
“nieuwe” dashboard rapport. Als het goed is gebruikt geen enkele inspectora 
gebruiker nog de rapportage module oude stijl. Mocht dit wel zo zijn neem dan 
met ons contact op.


