Papierloos controleren,
inspecteren en
rapporteren
Voor het eenvoudig verwerken van inspecties van alle types elektrotechnische
installaties is er nu Inspectora. Inspectieportal heeft Inspectora ontwikkeld en
samen met EPM uitvoerig getest en verfijnd. Inspectora is sinds maart 2012 naar
volle tevredenheid in gebruik bij EPM.
Erwin Hermans is Manager Service en Onderhoud bij EPM:
Als manager S&O ben ik erg blij met Inspectora. EPM is een allround elektrotechnisch installatie bedrijf en zeer innovatief. Als bedrijf kijken we goed naar welke
software applicaties we nodig hebben om het beste uit onze organisatie te halen.
Inspectora past hierin perfect. We beheersen met Inspectora het hele inspectie
traject. Als onze account manager klanten bezoekt heeft hij Inspectora bij zich. Bij
de klant kan hij alle relevante informatie direct invoeren of aanwezige informatie wijzigen zodat de basis voor een
gedegen inspectieplan al geschreven wordt. Aan de hand van het inspectieplan zien de inspecteurs precies wat
de opdracht inhoudt. Er komt geen papier meer aan te pas, de inspecteurs werken op een tablet. Na het inspecteren wordt eenvoudig het rapport gegenereerd en kan digitaal verstuurd worden. Inspectora biedt de mogelijkheid
om bedrijfsspecifieke kennis of informatie in te bouwen in het systeem. Er komt
meer standaardisering in je proces en wordt het inspecteren makkelijker voor de
inspecteurs. Minder werk en fouten, want maar een keer invoeren.
Met Inspectora ligt het inspectierapport vaak al de volgende dag bij de klant. Dat
is een enorme winst zowel financieel als in service.Met Inspectora kunnen we
op verschillende manieren informatie vastleggen en verwerken. En belangrijker,
het is er ook eenvoudig weer uit te halen, zowel op klantniveau of projectniveau
als ook geaggregeerd waarmee je bedrijfs-stuurinformatie krijgt. Het program-

ma kent veel mogelijkheden, zo wordt ook het gebruik van thermografie erin ondersteund.De inspecties kunnen zowel online als offline worden uitgevoerd. Ook
als er geen internetverbinding is, kan de inspecteur zijn inspectie uitvoeren en
invoeren.Uniek aan deze applicatie is de bibliotheek, waar onder meer de type
objecten, ruimtes, inspectiepunten, gebreken en bijbehorende maatregelen in zijn
vastgelegd. De bibliotheek heeft de intelligentie om de meest gebruikte keuzes
bovenaan te plaatsen, zodat de inspectie steeds efficienter verloopt.
Inspectora is een programma dat wij niet meer willen missen.
De voordelen van Inspectora:
• Zeer eenvoudig en intuitief in gebruik.
• Werkt ook offline.
• Papierloos inspecteren, foto’s en handtekening worden direct digitaal in het
inspectierapport opgenomen.
• Relevante gegevens zijn overzichtelijk en direct beschikbaar tijdens het inspecteren.
• Eenmalige invoer en vastlegging van gegevens
• Intelligente bibliotheek
Meer informatie:
Inspectieportal BV
Middelweg 10 C
6584 AH Molenhoek
Tel:024-3483285

www.inspectora.nl

