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Eenvoudig en efficiënt 
inspecties uitvoeren

INSPECTIES



Voordelen module Inspecties
    Tot 60% tijdsbesparing

    Inspectielijsten volledig naar  

eigen wens op te stellen

    Centrale planning en actielijst  

met filteropties

      Inspecties via tablet of 

smartphone (inclusief foto’s)

      Inspecties offline uitvoerbaar

      Rapportage inclusief foto’s en 

afwijkingen direct gereed

    Automatische mail notificaties

    Automatisch gegenereerde 

statistieken en trendanalyses  

met filteropties

    PDCA (Plan Do Check Act) cyclus 

voor geconstateerde afwijkingen 

maken continue verbetering 

mogelijk

    Acties toekennen aan diverse 

personen of afdelingen

    Herinspectie optie voor snelle 

controles

Voor alle soorten inspecties
Certificeringsstandaarden zoals BRC, IFS 

en FSSC 22000 en diverse hygiënecodes 

eisen dat je verschillende soorten 

inspectierondes uitvoert. Naast productie 

inspecties worden vaak ook glas- en hard 

plastic controles, schoonmaakinspecties 

en food defense checks uitgevoerd. Met 

onze Inspectietool app voer je zelf een 

onbeperkt aantal inspecties uit aan de 

hand van een tablet of smartphone.

Flexibel in je eigen omgeving
Onze applicatie is een cloud applicatie. 

Dit wordt ook wel Software as a Service 

genoemd, een software die als een online 

dienst wordt aangeboden. Dit betekent 

dat je gebruik maakt van de applicatie 

op basis van een jaarlijkse licentie. Wij 

zorgen voor installatie, onderhoud, 

verbetering en het beheer. Als gebruiker 

benader je de software via het internet 

op jouw persoonlijke bedrijfswebsite, 

welke je volledig zelf beheert. Zo maak 

en bewerk je zelf inspectielijsten welke je 

inplant en uitvoert.

App voor inspecties
Met de Inspectietool app voer je

snel en eenvoudig inspecties uit op  

een tablet of smartphone. Foto’s en

afwijkingen voeg je direct toe, zodat 

je rapportage na afronding meteen 

compleet is. Met de dictafoon functie 

spreek je afwijkingen snel in. Dankzij  

de toelichtingen functie hanteer je altijd 

dezelfde normen om de inspectie zo 

objectief mogelijk uit te voeren. De app 

pas je offline toe om zo ook inspecties 

uit te voeren als geen internetverbinding 

beschikbaar is. Met de herinspectie optie 

controleer je snel of acties voldoende  

zijn afgehandeld.

Trendanalyses
Met enkele klikken op de knop bekijk

je trendanalyses van de inspectie-

resultaten per bedrijfsonderdeel

of categorie. Deze analyses gebruik je 

gemakkelijk als KPI’s (Kritieke

Prestatie Indicatoren) of benchmarktool

(systematisch onderzoek naar prestaties).

Het samenstellen van verificatieverslagen

voor periodieke management

meetings en directiebeoordelingen is

hierdoor een stuk eenvoudiger.

Bespaar tot 60% van je tijd 
Met de module Inspecties voer je op een makkelijke, efficiënte en gestandaardiseerde manier inspecties uit. 
Foto’s en tekortkomingen zijn na de inspectie direct online beschikbaar in een rapportage in eigen huisstijl. 
Afwijkingen zet je direct om tot acties die in de centrale actielijst verschijnen. Met geautomatiseerde 
trendanalyses definieer je eenvoudig doelstellingen (Kritieke Prestatie Indicatoren), voer je razendsnelle 
verificaties uit en monitor je realtime bedrijfsprestaties. Door het digitaliseren van inspecties bespaar je 
gemiddeld tot wel 60% van je tijd in vergelijking tot uitvoering op papier.

INSPECTIES

“ De samenwerking met Normec Foodcare Online is 
voor ons zeer waardevol. We hebben hiermee een 
efficiëntieslag en tijdsreductie op het uitvoeren van 
interne audits en inspecties gerealiseerd.”  
Corporate QA-QC Manager, Aviko

“ We kunnen nu eenvoudig en efficiënt inspecties 
uitvoeren, waardoor we meer tijd over hebben voor 
andere kwaliteitszaken zoals het coachen van mensen 
op de vloer.”  
Teamlead QA, Operations, Ahold Delhaize Coffee Company
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