Inspectora Nieuws (mei 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
Module rapport -> Melding gevaarlijke situatie zichtbaar gemaakt
We hebben zichtbaar gemaakt wanneer er in de betreffende inspectie een “Melding
gevaarlijke situatie” is gemaakt.
Geen gevaarlijke situatie

Wel een gevaarlijke situatie

Module rapport -> Overnemen Instellingen en inhoud
We hebben de mogelijkheid gecreëerd om instellingen van een ander rapport over te
nemen. Wat bedoelen we daarmee: en de Ja’s en Nee’s bijvoorbeeld.

Daarnaast hebben we de mogelijkheid gecreëerd om de inhoud van een rapport over
te nemen. Wat bedoelen de daarmee: inleiding, beoordeling, etc.
Beide functies zijn nog in beta. Op het moment als we vinden dat alles wat nodig is wordt
overgenomen wordt de beta status verwijderd.
Module rapport -> bijlage Meetwaarden groep
We hebben aan een nieuwe bijlage gewerkt, namelijk de bijlage “Meetwaarde groep”. De
bijlage behoort bij schakel- en verdeelinrichting. Je kunt nu meetgevens kwijt voor de
schakel- en verdeelinrichting in “Meetwaarden SVI” en Meetwaarden groep”.
“Meetwaarden SVI” is bedoelt voor gegevens van de Schakel- en verdeelinrichting zelf.
Meetwaarden groep” is bedoelt voor de achterlichten installatie als mede bijvoorbeeld de
aardlekschakelaars.

Module rapport -> nieuwe rapportage vorm

Bij deze introduceren we een nieuwe rapportage vorm. Je kunt deze rapportage vorm
aanzetten door
op “Ja” te zetten.
Wat doet deze functie. Als “Combinatie SVI en afwijkingen” aanstaat wordt een rapport
gegeneerd waar bij:
1. De paginanummering door loopt
2. In de rapportage de SVI-A, Meetwaarden groep A, afwijkingen van A achter elkaar
worden geplaatst.
3. Basisrapport C is geintregeerd
4. De volgende onderdelen zijn geintregeerd:
a. Basisrapport C
b. Alle lay-outs van verdelers
c. Alle lay-outs van afwijkingen
d. De lay-out van thermografie
e. De lay-out “melding gevaarlijke situatie”
Navigatie
We hebben de afgelopen tijd veel energie gestoken in de navigatie online. We hopen dat
jullie dit gemerkt hebben, of juist niet :-D. We hebben geprobeerd om zo te programmeren
dat jullie landen waar jullie als gebruiker verwachten.
Navigatie -> Inspectie module – Overzicht
We hebben nieuwe functionaliteit in de het overzicht van inspectie aangebracht. In het
overzicht zie je nu de iconen van de verschillende inspectie items. Als je op een van de items
klikt navigeer je direct naar het betreffende item.

Rapportage Lay-outs
1 tot en met 3 augustus willen wij de rapportage lay-outs aanpassen. Bij deze willen wij jullie
informeren over de aanstaande wijzigingen en jullie de mogelijk te geven om te kunnen
reageren.
Let wel, het betreft de algemene rapportage lay-outs, de “eigen”- rapportages van
gebruikers worden niet aangepast.
Wat wordt aan de lay-outs aangepast?
We willen meer ruimte en rust van brengen in de rapportage. Om dit te bewerkstelligen gaat
de voettekst gaat als geheel vervallen. En wordt alleen nog relevante informatie vermeld.

Daarnaast wordt de koptekst van de bijlage alleen nog zichtbaar op de eerste pagina van de
koptekst.

We gaan de mogelijkheid bieden om de voorpagina van de bijlagen uit te schakelen.

Pagina nummering
Ook wordt de pagina nummering gewijzigd. De pagina nummering wordt nu doorlopend
inclusief alle bijlagen.

We hopen jullie dat jullie op deze wijze voldoende zijn geïnformeerd. Mochten jullie nog
vragen/ideeën hebben neem dan gerust met ons contact op.
Bug-fixing
De afgelopen tijd hebben we ook weer kleine problemen opgelost. Inspectora gaat hierdoor
nog beter werken. Thx! Voor jullie terug koppeling.
Vakantie
Inspectora is de hele vakantie bereikbaar voor support.
Echter Jay is van 6 juli t/m 27 juli Er is dan alleen support.
Michiel is van 27 t/m 10 augustus op vakantie.
Training
Omdat er toch wat vragen zijn betreffende NTA 8220/SCIOS scope 10 inspectie organiseren
wij 6 september een Inspectora trainingsdag betreffende dit onderwerp.
Om de kosten te dekken is de deelname 125,- Euro per persoon. Stuur een mail of bel 024348 32 85 even om aan te melden.
Voor verdere informatie volgt op onze website.
We wensen iedereen alvast een fijne vakantie periode, naar verwachting zal de volgende
nieuwsbrief eind augustus verschijnen.
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