
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

INSPECTIE  
OPLOSSING 
Automatiseer uw inspecties 
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”Na de planning, worden inspecties 

automatisch afgehandeld, via workflow 

management krijgt iedere medewerker 

de juiste informatie. Van binnendienst 

tot  de inspecteur bij de klant. Foutge-

voeligheid en menselijk handelen daalt 

tot een minimum!” 



• Geen dubbele werkzaamheden 

• Automatische afhandeling 

• Inzage in procesgang 

• Professionelere uitstraling 

• Facilitairen medewerkers (inspecteurs / bin-

nendienst) 

• Microsoft Office integratie 

• Minder overhead 

Wie zijn we 
Met ruim 20 jaar ervaring in de ICT wereld en 

binnen Exact Software, weten wij tegen een gun-

stig tarief de juiste kwaliteit projecten neer te zet-

ten binnen de diverse branches. De door ons in-

gezette consultants zijn allemaal professionals 

met jarenlange ervaring binnen Exact Software.  

Meer informatie? 
Heeft u behoefte aan meer informatie, of wilt u 

misschien de oplossing “live” zien tijdens een 

demo? Dat kan natuurlijk, neem hiervoor gerust 

contact met ons op, dan kunnen wij u laten zien 

hoe onze oplossong ook uw organisatie kan hel-

pen! 

Hoe werkt het 
Door gebruik te maken van slimme oplossingen 

en een eigen App voor Android, is het mogelijk 

om efficiënt inspecties en audits uit te voeren. 

Doormiddel van de tablet kan informatie automa-

tisch worden verwerkt, dit resulteert in de volgen-

de efficiënte totaal oplossing: 

• Slim plannen van inspecties en resources 

• Planningen worden automatisch doorgevoerd 

• Inspecteur ontvangt automatisch de dagelijk-

se planning en vragenlijsten 

• Klant ontvangt automatisch eerste resultaat 

van de inspectie zodra de inspecteur de deur 

uitgaat! 

• Automatische koppeling wegingsfactoren ter 

beoordeling binnendienst 

• Eindresultaat automatisch laten versturen 

naar klant 

Wat zijn de voordelen 
De belangrijkste voordelen van onze oplossing 

nog even voor u op een rij gezet: 

• Eén centraal systeem met o.a. automatische 

archivering 

Voor wie 
De Inspectie & Audit oplossing, is dé oplos-

sing voor organisaties die diensten leveren 

met betrekking op het inspecteren, analyse-

ren en auditen van (eventueel wettelijk ver-

plicht gestelde) inspecties, binnen branches 

zoals bijvoorbeeld de bouw, ‘food’, transport, 

onderwijs, schoonmaak, hygiëne van sport-

faciliteiten) en waarvan de inspecteurs/

medewerkers in de buitendienst de registra-

tie altijd achteraf moeten invoeren in het sys-

teem.  

Audit & Inspectiebedrijven hebben vaak te 

maken met een complex proces van het sa-

menstellen van vragenlijsten, het inplannen 

van inspecteurs en het inspecteren op loca-

ties bij de klant. Daarna dient ook nog de 

inspectie te worden gewogen en dient de 

klant op de hoogte te worden gesteld van het 

behaalde resultaat! Bij de beoordeling dient 

tevens rekening te worden gehouden met 

diverse antwoorddomeinen, wegingsfactoren 

en andere individuele afspraken.  

Contact opnemen 

Actric Consultancy 
Vederkruidlaan 9 
7534 JL Enschede 
 
Telefoon (053) 888 12 87 

E-mail info@actric.nl 

Bezoek ons op internet:  
www.actric.nl 

Door slim samen te werken bereiken we meer 


