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 Overzicht inspectiegegevens

 Met het Invert Robotics-dataportaal 
wordt er een einde gemaakt aan 
omslachtige, arbeidsintensieve, 
traditionele inspectierapporten 
die als papieren PDF-bestanden 
worden aangeleverd. In plaats 
van een statische weergave van 
uw bedrijfsmiddelen op één enkel 
moment, komt u via het dataportaal 
in een cloudgebaseerde omgeving 
met uitgebreide informatie over 
activa en inspectiebevindingen.

Verbeter de integriteit van uw bedrijfsmiddelen en stroomlijn uw onderhoudsprogramma nu 
u weloverwogen onderhoudsbeslissingen kunt nemen op basis van realtime en historische 
gegevens. Het dataportaal van Invert Robotics biedt in één oogopslag een dynamisch 
overzicht van uw bedrijfsmiddelen alsook uw inspectiegegevens.
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Invert Robotics-dataportaal Helpt de 
integriteit van uw bedrijfsmiddelen 
te verbeteren 
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2D-weergave
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De voordelen van het Invert Robotics-dataportaal 
Met het dataportaal van Invert Robotics kunt u inefficiënte informatiebronnen over het onderhoud 
en de integriteit van uw bedrijfsmiddelen omzetten in één enkele bron van waarheid. Door de 
digitalisering van uw inspectiegegevens wordt de efficiëntie en kwaliteit van de inspectieworkflows 
aanzienlijk verbeterd en het integriteitsbeheer van uw bedrijfsmiddelen bevorderd.

■	 	Cloudgebaseerd systeem waar u altijd 
en overal op elk apparaat toegang tot 
hebt. Geen aparte software nodig.

■	 	Eenvoudige toegang tot status updates 
van bedrijfsmiddelen is mogelijk met 
gegevens die per inspectielocatie 
kunnen worden opgevraagd. Alle 
metagegevens - inclusief tijd, locaties, 
notities en categorieën van defecten - die 
door ons robotplatform zijn vastgelegd, 
worden automatisch per inspectielocatie 
geüpload naar het portaal.

■	 	Bekijk beelden met hoge resolutie 
om de integriteit van bedrijfsmiddelen 
te controleren. Alle beelden die tijdens 
de inspectie door het robotplatform 
worden vastgelegd, worden geüpload 
en gelabeld naar de inspectielocatie. 
Al deze beelden kunnen naar behoefte 
worden bekeken en gedownload.

■	 	Eenvoudige toegang tot alle rapporten, 
zodat u zowel de tussentijdse als 
de definitieve PDF-rapporten op elk 
apparaat en op elk moment kunt 
bekijken of downloaden.

■	 	3D/2D-weergave biedt u nog meer 
gedetailleerde informatie over de 
integriteit van bedrijfsmiddelen. Open 
een zeer nauwkeurige 3D/2D-weergave 
van uw bedrijfsmiddelen en eventuele 
bevindingen - evenals de exacte locatie 
van dergelijke bevindingen - zoals 
geregistreerd door het robotplatform.

■	 	Zoek de defecten die van belang zijn 
door de gegevens te filteren op basis 
van een inspectiemethode.

■	 	Bewaak de integriteit van 
bedrijfsmiddelen na verloop van tijd: de 
historische weergave van onderhouds- 
en inspectieprestaties per bedrijfsmiddel 
geeft een duidelijk inzicht in de conditie 
en prestaties van uw bedrijfsmiddelen.

■	 	Beveiliging en veilige toegang tot 
uw gegevens met rolgebaseerde 
gebruikerstoegang en gegevens-
beveiliging in overeenstemming met 
uw zakelijke IT-beleid. Dit betekent 
dat uw gegevens beveiligd zijn en 
alleen toegankelijk zijn voor bevoegde 
gebruikers.
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