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Stand-alone versie

Offline werken op bouwtekeningen

Inclusief eigen App voor Android

Onbeperkt PDF rapporten printen

QR Code scan meldsysteem en detail

Inclusief PDF bouwtekening en markers

Excel export met alle gegevens project*

Detail doorvoer vanaf PDF bouwtekening

Meldingen en controle in logboek

3.1
client

Admin + Android app

vanaf 

€ 1.899,-
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Compleet softwarepakket logboeken

Stand-alone software op eigen server

Onbeperkt PDF rapporten printen

PDF Rapportages met filters project

Inclusief PDF bouwtekening en markers

Excel export met alle gegevens project*

Controles uit laten voeren en registratie

QR Code scan meldsysteem en detail

Meldingen en controles in het logboek

Koppeling maken in gebouwbeheer

Producten en certificaten

Inclusief eigen App voor Android
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1. Sticker bij doorvoering

2. Loggen op bouwtekening

3. Admin dashboard

4. Printen logboek/tekening

5. Melden en controle door

    de qr-code te scannen

www.qrlog.nl

 EXPORT alle gegevens
van het hele project.

MARKER

Hierboven een weergave van de werking van de software. De registratie en het onderhoud begint met 

het pakken van de qr-code sticker. De qr-code bevat een verwijzing naar de gegevens in de database 

van de software. Na de registratie is de qr-code door iedere qr-code app te scannen om een melding 

te maken. De meldingen komen binnen via de e-mail en staan bovenin het dashboard. De melding 

van de doorvoer worden met datum en tijd geregistreerd in het logboek.

In de admin kan de beheerder app-gebruikers aan projecten koppelen, gebouwbeheerders toegang 

geven om rapportages en bouwtekeningen te downloaden en projecten te beheren met controles, 

downloads (PDF en Excel) en PDF rapportages met filters te maken.
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Controles uit laten voeren en registratie

QR Code scan meldsysteem en detail

Meldingen en controles in het logboek

Koppeling maken in gebouwbeheer

Producten en certificaten

Inclusief eigen App voor Android

Stand-alone software op eigen server

QR Log Software levert de software als stand-alone pakket met de mogelijkheid tot 

installatie op eigen server inclusief een APK (app-bestand) om in deze Google Play of 

via een link beschikbaar te maken. De Android app kan via whatsapp of WeTransfer 

doorgestuurd worden om op een telefoon te installeren. 

Bijna alle registratiepakketten in de markt werken als een multi-user pakket. Door het aanmaken van 

een account met rechten en een gebruikersnaam en wachtwoord voor de algemene app kunnen deze 

pakketten worden gebruikt. Dat betekent dat de data, foto’s, rapportages en bouwtekeningen 

gekoppeld worden aan een gebruiker. Bij multi-user is het mogelijk om een account aan een andere 

gebruiker toe te wijzen die alle rechten krijgt. Samengevat betekent het dat de gegevens van alle 

klanten van de registratie-software in één grote applicatie staan waarbij de toegang wordt verleend 

via een algemene inlogpagina.

QR Log Software ontwikkeld voor iedere klant een eigen admin, database en Android app die op een 

eigen domeinnaam wordt geïnstalleerd. Daarom kan de software licentievrij worden aangeschaft met 

installatie op een eigen webserver. 

Onderhoud 

De applicatie is eventueel zelf te onderhouden door een PHP-programmeur die het programma 

CakePHP (overeenkomstig met Lavarel) beheerst. Bij installatie op een eigen webserver, dient u ook 

zelf voor een back-up systeem te zorgen, die veelal standaard in de webserversoftware aanwezig is.

Tevens ontvangt u het app bestand om eventuele wijzigingen in de app te maken en deze te updaten.

Het bovenstaande is ook door QR Log Systems uit te voeren.
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Inclusief eigen App voor Android

PDF logboeken

De PDF rapportages worden geleverd inclusief een huisstijl titelblad met daarop de 

gegevens van het project en de werklocatie.

Bij iedere werklocatie (verdieping of afdeling) kan een standaard PDF logboek worden gegenereerd 

van de doorvoeringen. De keuze is voor een weergave met 1 registratie op een staande A4 of een 

vereenvoudigde versie met 2 registraties op 1 liggende A4.

In het onderstaande voorbeeld het veld “Status Brandscheiding“ of deze actief is of vervallen is als 

actieve brandscheiding. Een handige registratie bij regelmatig voorkomende interne verbouwingen.

meldingen doorbroken
meldingen gecontroleerd
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PDF logboeken met filters op projectniveau (optie)

De PDF rapportages worden geleverd inclusief een huisstijl titelblad met daarop de 

gegevens van het project.

Door het toepassen van filters op een PDF rapportage is het mogelijk om een logboek te maken met 

bijvoorbeeld alle gemelde doorbroken doorvoeringen, een logboek met alle luchtkanalen voor een 

overzicht van een controle, een logboek met een brandwerende eis i.c.m. een soort doorvoering.

Onderstaand een voorbeeld. 
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PDF bouwtekeningen met gegevens van de markers

De markers op de bouwtekeningen hebben standaard de kleuren groen, oranje en 

rood om in 1 overzicht de status aan te geven. Om de gegevens doorvoering te 

bekijken is op de marker een link geplaatst naar de detailgegevens. 

Door de marker in de PDF van de bouwtekening aan te klikken, worden 

de gegevens van de doorvoering in een mobiele webpagina getoond. 

Deze functie is vooral handig wanneer bij een visuele inspectie de 

doorvoeringen ver achter een plafond of hoog in het pand zijn geplaatst. 

In deze situatie is bijna niet mogelijk om de sticker te scannen. Op de 

PDF bouwtekening kan de marker worden aangeklikt om de gegevens 

van de doorvoering te bekijken en te melden.
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Excel export met alle gegevens van het project (optie)

De Excel export is een handige functie om snel en eenvoudig door alle gegevens van de 

registraties heen te gaan en is een overzicht van alle werkzaamheden die zijn 

uitgevoerd. Intern wordt de Excel veelal gebruikt voor na-calculatie en controle van de 

gebruikte producten. 

De Excel is standaard voorzien van een quickfilter op alle registratievelden.
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Controles uit laten voeren en registratie

De admin beheerder kan voor een controle alle qr-codes op te controleren te zetten. 

Vervolgens kan er een fysieke of visuele controle op de werklocatie worden uitgevoerd. 

Mochten er geen bijzonderheden zijn, is er de knop “Gecontroleerd“ en de melding 

wordt bij alle qr-codes doorgevoerd.

De meldingen om te controleren en gecontroleerd worden in het PDF logboek met datum en tijd 

opgeslagen. Een andere mogelijkheid is om op locatie te controleren met de PDF bouwtekening en/of 

met het scannen van de qr-code op de sticker.

Een melding doorgeven

Na het scannen van de qr-code sticker, onder de gegevens van de doorvoering, zijn er 2 of 3 knoppen. 

In het onderstaande voorbeeld zijn er 3 knoppen beschikbaar. Bij de melding “Melden (URGENT)“ 

wordt er een pop-up venster getoond. Om de melding door te geven, moeten de velden worden 

ingevuld
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Meldingen en controle in het logboek

De admin en gebouwbeheerder kunnen de meldingen van een doorvoering in het 

logboek bekijken. Deze worden opgeslagen met datum en tijd.

In het geval een doorvoering is doorbroken kan de app-gebruiker, met de qr-code scanner in de app 

of in de app vanaf de bouwtekening, de doorvoering aanpassen. Eventueel kan er een nieuwe foto 

worden gemaakt van de doorbroken (foto voor) en van de herstelde doorvoering (foto gereed). Deze 

foto’s vervangen de bestaande foto’s in de PDF rapportage. Onderaan is er ruimte voor de laatste 5 

meldingen. Bovenaan op de pagina blijft altijd de aanmaakdatum van de registratie staan.

14-11-2022  07.35 uur  -  melding gecontroleerd OK
10-11-2022  10.12 uur  -  melding doorbroken
06-04-2022  15.43 uur  -  melding gecontroleerd OK
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Koppeling maken met gebouwbeheer

De applicatie biedt de mogelijkheid om een koppeling te maken met 

gebouwbeheersoftware. De koppeling bestaat uit een unieke link met eventueel een 

pincode om in gebouwbeheersoftware een button toe te voegen voor de bouwkundige 

brandwerendheid.

Onderstaand een voorbeeld van het generen van een unieke link met toegang tot de PDF logboeken 

en bouwtekeningen.
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Producten en certificaten

De producten die in de app gebruikt worden, kunnen in de admin worden toegevoegd 

inclusief de testrapporten en certificaten. Deze documenten worden automatisch 

zichtbaar onder het project. 

Onderstaand een voorbeeld van het menu producten. 
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Inclusief eigen App voor Android

De software wordt geleverd inclusief een eigen App voor Android telefoons. De app kan 

via Google Play aangeboden. Een aantal van onze klanten kiezen ervoor om het app 

bestand via Whatsapp of Wetransfer met de gebruikers te delen. De app werkt tijdens 

de registratie volledig offline en synchroniseert na opdracht bij het verlaten van de 

bouwtekening.

De app heeft een aantal standaard invoervelden met dropdownselectie en aantal velden die met vrije 

tekst zijn in te vullen, zoals bijvoorbeeld Positie en Opmerking. 
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