C o n s t a t e e r - R e g i s t r e e r - P u b l i c e e r
Inspecties en keuringen efficiënt uitvoeren
Wenst u keuringen consistent en efficiënt uit te voeren ? Perlego is misschien dé oplossing voor u bij
het aanvaarden van dergelijke opdrachten, het uitvoeren ervan, de bijbehorende verslaglegging en
meer !
Veel toepassingsmogelijkheden
Het product is in eerste instantie ontwikkeld voor bouwtechnische beoordelingen op locatie, en door
Duxx geschikt gemaakt voor tal van andere toepassingen. U kunt denken aan keuringen ter plaatse
ten behoeve van onderhoud aan infrastructuur en controles inzake brandveiligheid, maar ook aan
toepassingen in de sfeer van schadeopnames en aan- en verkoopkeuringen van voertuigen. Kortom:
breed inzetbaar daar waar u op locatie een toestand moet beoordelen en vastleggen, en waarop u
centraal controle wilt uitoefenen.
Voorgedefinieerde antwoorden en foto's
In het kantoorgedeelte van het product roostert u uw inspecteurs of controleurs in voor de
verschillende typen inspecties die u hebt voorbereid (middels sjablonen). Eenmaal op locatie kunnen
bij het mobiele gedeelte van het product (een 'tablet PC') de desbetreffende formulieren worden
geopend en de bevindingen worden toegevoegd, desgewenst gebruikmakend van voorgedefinieerde
antwoorden. Dit bekort de duur van de inspecties of keuringen aanmerkelijk en voorkomt dat
aandachtspunten over het hoofd worden gezien. Directe verwerking van ter plaatste gemaakte fotoopnamen in het verslag is uiteraard mogelijk. Vervolgens worden de ingevulde rapporten eventueel in
de kantooromgeving nog gecontroleerd en zo nodig bijgesteld en aan uw opdrachtgevers of cliënten
toegezonden.
Ook bruikbaar zonder internetverbinding
De basis is enkele jaren geleden gelegd, toen draadloos internet veel kostbaarder was en minder
bereik had dan nu. Daardoor zijn met het mobiele gedeelte ook in het geval van weinig of geen signaal
beoordelingen mogelijk, waarbij de laatste gegevens naar het kantoorgedeelte worden verzonden
zodra de verbinding is hersteld. Bovendien is dit onderdeel compact gehouden waardoor ook op wat
oudere 'tablet PCs' de snelheid goed is.
Inclusief administratie
Het kantoorgedeelte is in staat mails uit te sturen met de rapporten als bijlage (PDF). Uiteraard zijn alle
rapporten (en alle eventuele revisies) ook rechtstreeks in uw huisstijl af te drukken. De inspecties zijn
centraal in te plannen en zijn ook in het mobiele gedeelte zichtbaar. Het product is desgewenst te
koppelen aan een boekhoudpakket op basis van automatische bestandsuitwisseling (XML) en SAP. Ook het uitsturen
van offertes, urenregistratie en facturatie maakt deel uit van
het product. Het is tevens te koppelen aan een website (interof intranet) waarmee derden inspecties kunnen aanvragen.
Er is voorzien in een mogelijkheid rapporten samen te vatten
in statistische analyses.
Perlego wordt u nadrukkelijk aangeboden als een onderdeel van een totaaloplossing die is afgestemd op uw
bedrijfsprocessen. Duxx voorziet in de voor u meest
optimale integratie ervan. Wij nodigen u uit om via
www.perlego.nl contact met ons op te nemen voor een
nadere kennismaking.
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Hier volgt een beknopt overzicht van de interactie tussen de gebruiker en Perlego, zowel op kantoor als op locatie.
Toepassingen zijn legio. Denk aan brandveiligheid- en schade-inspecties, keuringen van wegen en civiel- en
waterbouwtechnische objecten, inventarisaties inzake levensloopbestendig wonen, veiligheid, milieu, enzovoort .
Perlego is gemaakt voor middelgrote organisaties. Terwijl het secretariaat nieuwe opdrachten inroostert, zijn inspecteurs of
controleurs met het mobiele gedeelte onderweg. Zij kunnen ook ver van kantoor nieuwe rapporten naar het secretariaat sturen en
hun rooster inzien, inclusief de laatste aanpassingen die zijn gedaan door het secretariaat. Het secretariaat kijkt de rapporten na
(of de inspecteur zelf na terugkomst), stelt ze desgewenst bij en stuurt ze naar de cliënten, op papier en/of als pdf bestand.
Voor meer efficiëntie
De sjablonen, waaronder de standaard opmaak van de rapporten, zijn eenvoudig aan te
passen. De gebruiker kan vooraf meerdere rapporten definiëren. Hij kan daarvoor vragen
formuleren en samen met alle gangbare antwoorden alvast invoeren. Zodoende is het
mogelijk om tijdens een inspectie bij iedere vraag een lijst van relevante standaardantwoorden op te roepen. Uit de lijst kan hij snel een of meerdere items naar het
desbetreffende antwoord kopiëren en naar behoeven handmatig bewerken en aanvullen.
Ook dit maakt Perlego een efficiënt hulpmiddel. Tevens kan de gebruiker op locatie foto's
maken en deze aan afzonderlijke antwoorden toevoegen ter verduidelijking van zijn
bevindingen.
Procesmatig
Derden kunnen inspecties, controles of keuringen aanvragen via het internet. Hun
aanvragen komen overzichtelijk in de kantooromgeving terecht. Ook kan de gebruiker er
cliëntgegevens en te inspecteren objecten aanmaken, opzoeken en bewerken. Hij kan bij
iedere cliënt notities en bestanden toevoegen en inzien, en de geschiedenis bekijken voor
wat betreft de documenten die de cliënt zijn toegestuurd, zoals rapporten, offertes en
facturen (CRM).
Taken eenvoudig inplannen
Door achtereen cliëntgegevens en objectgegevens in te voeren, ontstaat er automatisch
een inspectieverzoek. Dat ontstaat ook door handmatig een (reeds bekende) cliënt aan een
(reeds bekende) inspectie te koppelen. Het verzoek wordt dan automatisch voor verdere
verwerking klaargezet. Details moeten worden ingevuld, zoals de te verwachten duur van
de inspectie, en waar dit nog niet is gebeurd, het gewenste type inspectie (of keuring). De
gebruiker (het secretariaat) kan aansluitend de inspectie aan de agenda van een van de
inspecteurs toevoegen. De grafische, overzichtelijke weergave van de agenda is de
gebruiker hierbij behulpzaam, waarin ook andere, niet inspectie gerelateerde activiteiten
van de inspecteurs zijn op te nemen.
Op locatie veel bevindingen vastleggen
De inspecteurs kunnen niet alleen in de kantooromgeving hun agenda inzien, maar ook op
locatie, dankzij het mobiele gedeelte op hun tablet PC. Daarin staan alle in te vullen
rapporten klaar, met informatie over de cliënt, de locatie, de tijd en de tijdsduur. Hij opent
telkens het desbetreffende rapport en vult het in, al dan niet geholpen door
voorgedefinieerde antwoorden (zie hierboven). Eventueel maakt hij ter plaatste foto-opnamen en voegt die eraan toe. Als de
verbinding voldoende is, worden zijn constateringen automatisch naar de kantooromgeving gestuurd. Daar aangekomen kunnen
ze door het secretariaat, of wat later door hemzelf, worden gecontroleerd en de cliënten worden toegezonden.
Offertes en facturen versturen
Voor toepassingen waarbij Perlego wordt gebruikt om op verzoek van derden tegen betaling te verrichten, kan de gebruiker vanuit
Perlego vooraf offertes met informatie over de gemaakte afspraak, de kosten, achtergrondinformatie en algemene voorwaarden
versturen. Ook kan hij vanuit dezelfde omgeving na afloop facturen versturen, naast herinneringen (en kwitanties in het geval van
contante betaling). Dit kan rechtstreeks worden gekoppeld aan enkele van de momenteel meest gangbare boekhoudsystemen
en SAP. De kantooromgeving van Perlego toont standaard alle niet afgeronde inspectieverzoeken op een overzichtelijke manier,
inclusief het stadium waarin ze verkeren.
Informatie makkelijk bijwerken
Perlego stelt de gebruiker in staat alle vragen en meest gangbare antwoorden daarop vooraf in te voeren en laat het product de
gebruiker vooraf zelf sjablonen van rapporten, offertes en facturen definiëren. Omdat dergelijke zaken slechts af en toe
voorkomen, voorziet Duxx standaard in ondersteuning hierbij.
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