Gebouw Online

Optimale zekerheid
voor uw gebouwveiligheid

U wilt graag dat bewoners, gasten en
medewerkers veilig en gezond kunnen
wonen en werken in uw gebouwen.
Bovendien heeft u te maken met
uitgebreide wet- en regelgeving waar
u aan moet voldoen. Denk aan Arbo regels,
NEN normen en het Bouwbesluit. Met
Gebouw Online wordt het totaalbeheer van
uw gebouwveiligheid eenvoudiger,
efficiënter én goedkoper.
Gebouw Online is een universeel systeem dat u 24/7
duidelijk inzicht geeft in álle veiligheidsaspecten van uw
gebouw. Of het nu gaat om waterveiligheid, brandveiligheid, veilige elektra of een gezond binnenmilieu. Met ons
gebruikersvriendelijk-alles-in-1-systeem krijgt u eenvoudig
grip op de veiligheid van al uw gebouwen en installaties.
Kostenbesparend en makkelijk in gebruik
Heeft u op dit moment meerdere systemen voor gebouwbeheer? Bijvoorbeeld een apart systeem voor brandveiligheid en legionellapreventie? Dan verliest u makkelijk het
overzicht en is niet alles optimaal op elkaar afgestemd.
Het door Normec AquaServa B.V. ontwikkelde Gebouw
Online is een universeel systeem dat te gebruiken is
voor álle aspecten van uw gebouwbeheer. Indien gewenst
ook te koppelen aan FMIS en ERP pakketten. Het dashboard van de online omgeving is overzichtelijk en vanaf
elk device eenvoudig te gebruiken. Hiermee wordt het
beheer van uw installaties en gebouwen eenvoudig,
kostenbesparend en efficiënt.
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Voordelen
Universeel systeem, te gebruiken door
meerdere toeleveranciers
Visualiseren van meetresultaten,
inspectiepunten e.d. met plattegronden
Notificaties via e-mail met te ondernemen acties
Data-analyse en grafieken direct beschikbaar
Gebruikersvriendelijk, met een duidelijke handleiding
Lage kosten en een snelle terugverdientijd.

Direct inzicht in de status van beheer en
onderhoud van uw gebouwen
Gebouw Online bevat een documenten-bibliotheek
voor al uw logboeken, tekeningen, beheerdocumenten,
rapporten en handleidingen. Na installatie van het online
systeem, kunt u al uw project- en gebouw-informatie zelf
eenvoudig uploaden.
Vanaf elke computer, Android tablet of smartphone
kunnen uw medewerkers via de app de logboeken online
invullen. Alle meetwaarden en documenten van ieder
gebouw zijn snel en makkelijk terug te vinden. Ook is
het mogelijk om trendanalyses op te stellen.
Visualiseren van uw gebouwbeheer
Een extra voordeel van ons nieuwe systeem is dat uw
beheerders inspectiepunten en wijzigingen direct op
tekening kunnen plaatsen. Onderhoudsgegevens en
rapportage-uitslagen komen automatisch op de plattegrond met een icoontje. Handig voor het visualiseren van
uw onderhoud: uw medewerkers zien in de app direct
wat er moet gebeuren en waar.

Met de plattegronden direct
en eenvoudig inzicht in:
Beheertaken en keuringen
Locatie van inspectiepunten
Resultaten van inspecties
Uitslagen van monsternames

Totale controle met iQ Intelligente Monitoring
Op zoek naar de ultieme oplossing voor het beheer van
uw drinkwaterveiligheid? Door Gebouw Online te koppelen aan iQ Intelligente Monitoring, zijn handmatige
watermetingen verleden tijd. Intelligente sensoren op
strategische plekken, monitoren de gehele waterinstallatie en in het dashboard heeft u altijd en overal inzicht
in de actuele gegevens. Als er extra spoelingen nodig
zijn of een temperatuur afwijkt van de norm, ontvangt
u automatisch een waarschuwing per e-mail, zodat u
direct kunt ingrijpen.

Van inrichting tot totale ontzorging
U bepaalt zelf hoeveel ondersteuning u nodig heeft.
Van het eenmalig laten inrichten van Gebouw Online
en het daarna zelf gebruiken, tot het uitbesteden van
álle beheertaken rond uw gebouwbeheer; wij zorgen
dat het in orde komt.
Ondersteuning en Helpdesk
Als u aan de slag gaat met Gebouw Online, krijgt u van ons
een gebruikersvriendelijke handleiding. Hierin staat precies hoe u het kunt gebruiken en hoe alle functies werken.
Heeft u vragen of zijn er medewerkers die extra hulp
nodig hebben? Dan kunt u altijd onze helpdesk mailen of
bellen. Ook is het mogelijk dat wij op locatie een instructie
komen geven aan de gebruikers.
Slim gebouwbeheer
Wilt u een slim, kostenbesparend en efficiënt beheer in
uw gebouwen voor de veiligheid van de gebruikers?
Met Gebouw Online ziet u op ieder moment hoe uw i
nstallaties presteren en waar eventuele acties nodig zijn.
Zo kunt u vanaf elk device, op ieder moment van de dag
uw processen optimaal managen.
Dat geeft uw Gebouwbeheer
optimale zekerheid en flexibiliteit!
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