Referentieprojecten

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.

QR LOG SOFTWARE

DIGITAAL LOGBOEK MAKEN OFFLINE OP BOUWTEKENING
Potentiaal - Eindhoven

Hoog Catharijne - Utrecht

Achmea - Leeuwarden

Stadhuis - Amsterdam

APP SOFTWARE brandwerende doorvoeringen op bouwtekening plaatsen
met actueel logboek en meldsysteem

3.1

Offline werken op bouwtekening

client

Inclusief App voor Android
Onbeperkt PDF rapporten printen
InterXion Datacenter

Janssen Biologic - Leiden

KINEPOLIS - Breda

Div. Gebouwen - Veldhoven

QR Code scan meldsysteem en detail
Inclusief bouwtekening en markers
Excel export met alle gegevens project
Detail doorvoer bekijken vanaf tekening
Meldingen en controle in logboek

NOMA House - Amsterdam

European Patent Office - Rijswijk

Vemedia - Diemen

www.qrlog.nl

Centrum - Leidscherijn
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vanaf

Admin + Android app

€ 1.699,-

Brandwering digitaal loggen en eenvoudig PDF rapportages maken
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2. Loggen op bouwtekening
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5.

www.qrlog.nl

Android App voor offline rechtstreeks op bouwtekening loggen

4. Printen logboek/tekening

Met de App op uw mobiele telefoon of tablet werkt u offline op de bouwtekening of
zonder bouwtekening in de sparingslijsten. Voor de werkzaamheden selecteert u snel
en eenvoudig de gegevens en voegt u een of meerdere foto’s toe die in de PDFrapportage zichtbaar zijn.

5. Melden en controle door
de qr-code te scannen



 





3. Admin dashboard
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3.1

Met de softwareversie 3.1 client van QR Log Systems kunt u voordelig en snel uw
doorvoeren rechtstreeks op de bouwtekening loggen. Met de client-versie werkt u
in uw eigen software van QR Log Systems en kunt u tegen lage kosten uw logboek
maken met uw eigen producten, opdrachtgeversinlog en weergave van de
markers op de interactieve PDF bouwtekeningen.

Iedere soort doorvoer krijgt op de bouwtekening zijn eigen kleur marker. Deze kleuren
en posities worden doorgestuurd naar de server. Hier kunt u een bouwtekening in PDF
downloaden met daarop de statuskleuren en nummers van de QR-Codes. Om de
gegevens te bekijken kunt u in de PDF op de marker klikken en worden de gegevens
zichtbaar in de webbrowser. Handig tijdens controles om de PDF op een tablet of laptop
mee te nemen om de gegevens ter plaatse te bekijken.

client

Offline werken op bouwtekening
Inclusief App voor Android
Onbeperkt PDF rapporten printen

Online beheer

QR Code scan meldsysteem en detail

In het online beheer kunt u product certificaten en andere documentatie aan het project
toevoegen die voor uw opdrachtgevers zichtbaar zijn. Optioneel kunt u voor uw voor of
nacalculatie een Excel overzicht van het hele project met prijsberekeningen
downloaden. Met 1 druk op de knop kunt u selecteren, berekenen en eventueel uw
meerwerk uit het project halen.

Inclusief bouwtekening en markers

Hoe werkt ’t? Bel of mail voor een demo
Telefonisch of per e-mail kunt u een afspraak maken voor een demo bij u op kantoor of
op locatie. Wij laten u graag alle mogelijkheden en handige functies van de software zien
om snel en efficiënt te kunnen werken.

Excel export met alle gegevens project
Detail doorvoer bekijken vanaf tekening
Meldingen en controle in logboek

UW EIGEN ADMIN EN APP?! Bel voor een afspraak
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