
Tussentijdse opname

Projecten overzicht
Op deze pagina worden alle projecten weergeven. 
Deze projecten worden allemaal automatisch opgehaald vanuit Exact Bouw7. 

Selecteer het project waar je een opname op wil uitvoeren.

Plattegrond / Leveranciers / Reminders
Indien er een plattegrond beschikbaar is kan deze via de button ‘beheer’ worden
toegevoegd. Deze kan later worden gebruikt om doormiddel van een marker de 
exacte locatie van de opname punten aan te geven.

Bij leverancier kan er een selectie worden gemaakt van betrokken leveranciers en
onderaannemers bij dit project. Deze komen in de voorselectie bij het toewijzen van
opname punten. 

De De reminders kunnen worden ingesteld om leveranciers en onderaannemers te 
herrinneren aan de uit te voeren werkzaamheden.



Tussentijdse opname uitvoeren
Voeg punten toe door op de plusbutton te klikken, noteer het opname punt, kies een partij
welke het moet uitvoeren, geef op de plattegrond aan waar het is en voeg een foto toe.

Wanneer alle punten zijn verzameld kan er een bouwnummer worden toegevoegd, 
kan het document worden ondertekent en vervolgens kan deze worden opgeslagen
of worden verzonden.



Versturen
Na het bevestigen kom je op de versturen pagina, hier kan je selecteren of het opname document 
met de opdrachtgever moet worden gedeeld en of de  uit te voeren punten naar de betrokken partijen 
moeten worden verzonden (inclusief deadline).

Tussentijdse opname inzien
Alle opgenomen informatie kan worden ingezien na het versturen van de opname.
Hier kan ook de pdf worden gedownload en je kunt zien of onderaannemers en leveranciers
de opname punten hebben verwerkt.



Onderaannemers
Indien er meerdere tussentijdse opnames op een project worden uitgevoerd kunnen de opname
punten via de button onderaannemers verzameld worden verstuurd.

Controle onderaannemers
Indien een verwerkt opname punt niet juist is opgelost kan deze worden afgekeurd via controle
onderaannemers. Selecteer de afgekeurde punten en verstuur deze, de onderaannemer krijgt
een bericht met toelichting en moet het punt opnieuw verwerken.


