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Ontdek de Building Inspector
De Chapps Building Inspector bestaat uit een Inspectie app en een ondersteunende software, de
Chapps Building Manager. Onze nieuwe en innovatieve inspectie-oplossing is een onmisbare
tool voor elke professionele vastgoedbeheerder en zijn medewerkers

Als je de app opent dan zie je verschillende “tiles”. We lichten even toe wat je daarmee kunt doen.

We beginnen bij de Inspectie tile – Via een systematische inspectie maak je de
inventraris van de nodige onderhoudswerken en herstellingen. Dit is een actie
gerichte aanpak en laat je toe direct jobs en werk-orders aan te maken.

De Check-up tile, een check-up is eerder een selectieve inspectie. Je kan dit
beperken tot zeer specifieke zaken. Op deze manier kan je makkelijk dagelijkse,
wekelijkse, maandelijkse, en zelfs specifieke routine check-ups opzetten.

De praktische Vaststelling tile – Op elk moment kan je snel en direct een probleem
melden, een vaststelling doen. Bvb tijdens een gewoon bezoek, dus niet
noodzakelijk tijdens een inspectie. Op deze manier moet je niet navigeren door de
app maar noteer je onmiddellijk en snel jouw vaststellingen.

De Audit tile – Een audit is een systematische, gedetailleerde en exhaustieve
inspectie mbt gezondheids-, veiligheids- en beveiligings-risico’s. Je kijkt ook naar de
installaties en basis comfortvereisten. Een audit kijkt dus naar alles en noteert wat ok
is en wat niet.

Opname van de meters wordt nu echt makkelijk, met de Meter tile. Zowel van
de gemeenschappelijke meters als de privatieve. Er word een practisch rapport
opgemaakt en alle data kunnen in jouw Building Manager verder verwerkt worden.

De Onderhoud tile is de ideale tool voor jouw onderhoudsploeg. Ze zien hun
opdrachten, in detail , met richtlijnen. Ze kunnen direct hun vorderingen aanduiden
en feedback geven via commentaar, foto’s, schetsen,..

Met de Contacten tile – Je hebt de belangrijkste contacten altijd bij de hand. Denk
maar aan eigenaars, bewoners, leveranciers, installateurs. Je hebt ook toegang tot
hun documenten. Daarenboven kan je ze rechtsstreeks contacteren vanuit de app,
via phone, sms of email.

De Logboek tile – Een handig overzicht van alle recente inspectie, van welk type
ook. Je ziet wat er uitgevoerd werd door jezelf en door je collega’s.

Stop met improviseren
en neem controle!

Welcome

De Residenz App
Ontdek de Residenz Web-app, deze te personaliseren website, bestaat uit twee delen. Enerzijds
laat deze App toe om problemen te melden. Anderzijds, kunnen de bewoners hier documenten
en informatie raadplegen die betrekking hebben op het gebouw en hun appartement. Deze
intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface helpt je huurders om snel belangrijke problemen te
signaleren, onderhoudsverzoeken te raadplegen en nog veel meer.
Iedere huurder heeft toegang tot een historie van zijn verzoeken. Dit is een onmisbare tool voor
modern gebouwmanagement.
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De Building Manager
• Met de Building Manager heb je volledige controle over de werking en het gebruik van de
app. Zo maak je hier inspectieopdrachten aan en meer ...
• Het is ook de plaats waar je alle gegevens verwerkt. Je vindt hier de inspectierapporten, je
maakt jobs en work-orders aan, je volgt dit op …

Volledig compatibel met onze nieuwe Maintenance Organizer
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