QR LOG
SYSTEMS BV
LOG SOFTWARE
BRANDWERING

Digitaal loggen en bewaren
Offline werken met Android App
Onbeperkt PDF rapporten printen
Inloggen opdrachtgevers en klanten
Installatie op eigen server mogelijk
Upload bouwtekening en documenten
ONLINE & OFFLINE

WWW.QRLOG.NL - Prijzen, downloads en pakketten
Specificaties
Admin en Onlinebeheer
- Adminbeheer gebruikers, gegevens aanpassen

1.8 versie

2.1 versie

v.a. € 599

v.a. € 1.999





- Inloggen door klanten om gegevens in te zien en PDF printen





- Adminbeheer met eigen logo en huisstijlkleuren

O

O

- Inloggen via “uwbedrijfsnaam.qrlog.nl“





- Inloggen via eigen domeinnaam en op eigen website

O



- Diverse sorteermogelijkheden en zoekfunctie QR code





- Onbeperkt projecten, klanten aanmaken en bewaren





- Toevoegen van werklocaties (bijv. verdiepingen) onder project





- Eénmalig opslaan van doorvoeringen





- Jaarlijkse controle (via QR code) loggen nieuwe gegevens in systeem



O

- Upload documenten (o.a. certificaat)





- Upload bouwtekening en printen PDF A0 formaat





- Bouwtekening online bewerken, opslaan en printen





- Toevoegen producten voor selectie in app en rapportage



O

- Autoresizers voor de afbeeldingen camera op de server





- Log-gegevens laatst gewijzigd, upload en toegang





- Meldingen doorvoering doorbroken per e-mail

O



- Back-up systeem 1 x per dag volledige backup server





- Back-up systeem iedere 30 minuten alle data





- Back-up systeem van de bouwtekening (laatste 5 gewijzigd)





- Back-up server op eigen locatie met alle dat, incl. hard- en software

O

O

- Installatie van de applicatie op eigen webserver

O

O

Android App

HTML 5 /JQuery


- On- en offline werken om doorvoeringen toe te voegen

JAVA


- On- en offline bewerken van opgeslagen doorvoeringen/data



O

- Online bouwtekening voorzien van markers met cijfers





- Automatische synchronisatie met server bij online





- Automatisch “opruimen“ geheugen van de telefoon of tablet





- Controlesysteem app gebruiker en toegang





- Eigen App in Google Play met eigen logo en in huisstijlkleuren

O

O
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DEMO OF PILOTPROJECT? BEL VOOR EEN AFSPRAAK!
KRUISSTRAAT 30 - MEPPEL - 0522 - 44 55 55 - INFO@QRLOG.NL

CakePHP

