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ONTDEK DE CHAPPS BUILDING INSPECTOR APP.
Wij nodigen u uit om de Chapps Building Inspector App te ontdekken.
Een handige inspectie-tool om uw gebouwen te controleren en te beheren.
Onze Building Inspector App is een onmisbaar inspectie-instrument voor het beheer van uw gebouwen en
een interessante aanvulling bij uw software voor vastgoedbeheer.
De App is hoofdzakelijk bedoeld voor het opvolgen van de staat van uw gebouwen. Zo zorgt u ervoor dat u
niets over het hoofd ziet en dat u snel en tijdig betrouwbare en accurate informatie verzamelt.
Inspecteer voortaan uw gebouwen op efficiënte wijze, wij leggen de touwtjes daartoe helemaal in uw handen!
Onze App biedt u de nodige tools om onderhoud te organiseren, accurate gegevens te verzamelen,
betrouwbare verslagen op te stellen en zoveel meer.
WAAROP WACHT U DAN NOG?
Stop met improviseren en ontdek de vele voordelen die de Chapps Building Inspector App te bieden heeft.

Welkom

VERZAMEL DE GEGEVENS OP DE JUISTE MANIER
Bij Chapps beseffen we dat u verschillende types inspecties moet uitvoeren, en dat elk type verschillende
soorten controles vereist.
Daarom hebben wij een Smart User Interface ontwikkeld, met een aangepaste logica achter elk type inspectie.
Wij zorgen ervoor dat u snel, slim en accuraat werkt.

ZORG ERVOOR DAT IEDEREEN DE JUISTE GEGEVENS KRIJGT.
Het is belangrijk dat u beseft dat de App een zeer praktisch hulpmiddel is!
U kunt verschillende types inspecties uitvoeren, werkorders aanmaken, uw inspecties en inspecteurs opvolgen
en beheren, problemen aanpakken en zoveel meer.
We hebben continu oog voor detail! Door de App “actiegericht” te creëren, zorgen we ervoor dat u indien
nodig alle benodigde documenten & gebouwgegevens kunt toevoegen. En er is meer: u kunt werkorders
aanmaken, sms’en/e-mails versturen en zelfs uw aannemer opbellen. U kunt het zo gek niet bedenken of wij
hebben eraan gedacht!

MET DE CHAPPS MANAGER HEEFT U TOTALE CONTROLE
De App is standaard uitgerust met de Chapps Building Manager. Een handige webapplicatie die u zal
helpen om continu georganiseerd te blijven.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan:
• Configuratie van gebruikers configureren & toewijzing van functies.
• Aanpassing van checklists & teksten aan uw eigen behoeften.
• Beheer, bewerking en opvolging van werkorders, registratie van problemen en nog veel meer.
• Organisatie van inspecties, inspecteurs en onderhoudstaken.
• Configuratie van controles zoals efficiëntie, betrouwbaarheid en andere kwaliteitscontroles van
gegevens.
• Snelle en doeltreffende opmaak van verslagen ter voorbereiding van jaarlijkse vergaderingen.
Ontdek deze functies en nog zovele andere …
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