
QR LOG SOFTWARE
DIGITAAL LOGBOEK MAKEN INCLUSIEF BOUWTEKENING

ReferentieprojectenReferentieprojecten

www.qrlog.nl

MSD - BOXMEER

Janssen Biologic - Leiden

Vemedia - Diemen

Hoog Catharijne - Utrecht

European Patent Office - RijswijkNOMA House - Amsterdam

KINEPOLIS - Breda Div. Gebouwen - Veldhoven

Achmea - Leeuwarden

West Blaak - Rotterdam

InterXion Datacenter 

Potentiaal - Eindhoven

Digitaal loggen en bewaren 

Offline en online werken 

Onbeperkt PDF rapporten printen

Inloggen voor opdrachtgevers

Inclusief bouwtekening en markeren 

Meldingen en controle in logboek

Installatie op eigen server mogelijk

APP SOFTWARE brandwerende doorvoeringen

met actueel logboek en meldsysteem

€ 1.299,-€ 1.299,-
ex. btw

Kruisstraat 30 - 7941 AN Meppel

Tel. 085-8000650
info@qrlog.nl  -  www.qrlog.nl 

QR LOG QR LOG 
SYSTEMS BVSYSTEMS BV
QR LOG 
SYSTEMS BV

LOG SOFTWARE 
BRANDWERING

Honderden gebouwen in Nederland en België zijn gelogd en voorzien 
van het digitaal logboek met meld- en controlesysteem. Onderstaand 
een overzicht van een aantal aansprekende projecten en klanten.
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1. Sticker bij doorvoering

2. App monteur werkzaamheden

3. Admin dashboard

4. Inlog klant eigen gegevens

5. Melden en controle door

    de qr-code te scannen

www.qrlog.nl

Met de software van QR Log Systems kunt u snel een eenvoudig uw 

werkzaamheden loggen, PDF rapportages maken en bouwtekeningen 

online voorzien van markers met uw werkzaamheden. 

Android App voor online en offline 
Met de App op uw mobiele telefoon of tablet kunt u zowel online als offline werken. Voor 

de werkzaamheden selecteert u snel en eenvoudig de gegevens en voegt u een foto toe 

die in de PDF-rapportage zichtbaar is.

Gegevens bewerken en rapportage
In het online beheer gedeelte kunt u eventueel achteraf de ingevoerde gegevens 

bewerken en de foto vervangen om een perfecte rapportage te maken. Het online 

beheer kunt u per projectcertificaten en andere informatie toevoegen.

Inloggen opdrachtgevers en klanten
Uw opdrachtgevers en klanten kunnen inloggen om de werkzaamheden te volgen, PDF 

rapportages en bewerkte bouwtekeningen te bekijken en te printen.

Bouwtekening voorzien van werkzaamheden  
Een project is opgebouwd uit werklocaties. Per werklocatie kunt u een bouwtekening 

uploaden. Deze bouwtekening wordt op de server omgezet naar een bewerkbaar 

bestand waarop u gekleurde markers met de laatste 3 nummers van de doorvoering 

kunt aanbrengen. Door het aanklikken van de marker worden de gegevens van de 

doorvoering ingeladen en bij het printen worden deze markers met nummers op de 

bouwtekening op A0 formaat weergegeven.

Onderdeel van de brandwering van het gebouw  
De stickers die u plaats bij de doorvoering maken deel uit van de brandwering van het 

gebouw. Bij werkzaamheden aan de doorvoering wordt deze door derden gescand en 

krijgt u als gebruiker de melding “Doorvoering (urgent) doorbroken“. Door het plaatsen 

van qr-stickers kunt u een lange verbintenis aangaan met uw opdrachtgever om de 

brandwering van het gebouw te waarborgen.

Brandwering digitaal loggen en eenvoudig PDF rapportages maken

Offline en online werken met Android App

Digitaal loggen en bewaren werkzaamheden

Onbeperkt PDF rapporten printen en toegang

Inlog voor opdrachtgevers en gebouwbeheerders

Inclusief bouwtekening markeren werkzaamheden

Meldsysteem Doorvoering doorbroken + Controle

Installatie op eigen webserver mogelijk!

€ 1.299,-€ 1.299,-

DEMO OF PILOTPROJECT? BEL VOOR EEN AFSPRAAK
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IN ONTWIKKELING - GEREED VANAF OKTOBER 2017:

Offline vanaf PDF bouwtekening gegevens
+ foto’s invoeren op mobiele Android telefoon!


