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F l a s h c o n t r o l e s

> “FLASHCONTROLES” … een controlelogistiek van de schoonmaakprestaties op het NET

>  Doel van het systeem  
Het programma laat toe om snel een betrouwbare kwaliteitsindicatie te 
krijgen conform de Europese Norm.

>  Het principe   
Toegang tot het Internet, een blad papier, een beetje gezond verstand. 
Geen nood aan gesofisticeerde hardware (pocketpc-barcode...). De bevei-
ligde toegang staat toe in zijn eigen taal in te loggen op alle werven.

>  Verzamelen en ingeven gegevens  
Men logt in op het NET. 5 minuten volstaan om de gegevens en opmerkingen 
in te geven ! Meer is niet nodig, de rest is geautomatiseerd. 

>  Doorsturen rapport  
Het rapport en de berekening van de resultaten  
worden automatisch in pdf-formaat verwerkt. 
Ze worden onmiddellijk via mail naar X aangeduide 
personen verstuurd, ofwel als informatie ofwel om  
de inhoud goed te keuren. 

Gebaseerd op het Qualipso-controlesysteem

>  Opslag van de rapporten en statistieken 
De rapporten worden bewaard op extranet en zijn ten allen tijde beschik-
baar voor alle geautoriseerde personen. Zo heeft men een volledige  
traceerbaarheid op datum en uur van de controles, de resultaten, de  
evolutie van de kwaliteit, de opmerkingen of klachten, de goedkeuring  
van het resultat per gemachtigde, enz. 

Verschillende statistische rapporten staan toe om “on line “ de maandelijkse 
evolutie van de kwaliteitsindicatoren op alle werven te volgen. 
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S L A  M a n a g e m e n t

> SLA Management… een WEB-applicatie ontworpen voor het beheer en de opvogling van contracten.

>  Doelstelling  
De klant heeft de mogelijkheid om een contract met een Service Level 
Agreement (akkoord op het gebied van de service) op te leggen om elke 
afwijking van het contract te vermijden en om de naleving van de  
verbintenis op te leggen.

>  Het principe 
De key performance indicators (KPI) zijn vanaf het begin gedefiniëerd. Als 
het behaalde resultaat niet beantwoord aan de afgesproken criteria, kan 
de firma de klant vergoeden voor de niet gerespecteerde SLA! 

>  SLA Management : 
Een beveiligde internet-toegang laat toe om : 
- KPI’s in te voeren en te beheren 
- De algemene organisatie van de diensten op te volgen 
- Herinneringen te vesturen 
- Boetebedragen te berekenen 
- De periodieke schoonmaaktaken in te plannen en op te volgen 
- Verschillende rapporten af te leveren 

> Verstuur automatisch herinngeringsmails 
-  Een kalender laat toe om bepaalde actie’s al dan niet te  

valideren.

>  Optimalisatie van de dienst 
Het beheer van een contract via SLA Management is van kapitaal belang om risico’s 
te beperken, prestatie’s te optimaliseren en te verzekeren dat het contract wordt 
beheerd volgens de voorzien kost. 
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SCHOONMA AKDIENS T
Contractbeheer

> ➢« IPSO CASH » de internet-oplossing voor het totaal Schoonmaakbeheer.

>  Doel van het syteem  
Ontwikkelen en beheren van schoonmaakcontracten met 
een tool ontworpen  voor gebouwbeheerders en facility 
managers.  
Het syteem laat toe om op een professionele manier infor-
matie te centraliseren via internet en de een strikt  
financieel beheer.

>  Cleaning Contract 
Een beveiligde internet-toegang laat toe om : 
-  zijn budget te evalueren aan de hand van verschillende 

scenario’s.
 -  op eenvoudige wijze een lastenboek te realiseren.  
 -  een offerte-aanvraag uit te sturen en aanbiedingen te 

analsyeren.
 -  het contract en de maandelijkse facturatie te beheren.
 -  parameters te herzien bij een nieuwe strategische bes-

lissing (kostenbesparing, sluiten van een gebouw, enz.)

>  De ideale oplossing pour het beheer van 
gebouwen en multi sites. 


