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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 
Om inzicht te krijgen in hoe Pandveilig werkt, is deze handleiding gemaakt. 

1.2 Wat is Pandveilig 
Pandveilig is een applicatie die het inspectieproces vereenvoudigd en overzicht geeft over de staat van een 
gebouw. Tijdens inspecties zijn via de webapplicatie ‘Pandveilig’ alle tekeningen bij de hand. Verder 
kunnen aandachtspunten direct aangegeven worden op de juiste positie in de tekeningen. Aan de hand 
van categorieën worden observaties, maatregelen, prioriteiten en kosten vastgesteld. Ook kan er zowel 
on- als offline gewerkt worden met de applicatie. Tot slot kunnen alle rapporten gegenereerd worden.  
 
Pandveilig werkt als een applicaties op het internet. De applicatie is getest op onder meer: Windows, 
Android, IOS en Mac OS.  

1.3 Verantwoordelijkheid 
De medewerker is verantwoordelijk voor het bewaken van de juistheid van informatie in ‘Pandveilig’. De 
administrator is daarnaast ook verantwoordelijk voor het aanmaken en beheren van categorieën, 
klantbeheer en accountbeheer. 
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2 Inloggen en menu 
 

2.1 Inloggen in Pandveilig 

Ga naar http://pandveilig.nl en vul je inloggegevens in. Indien je deze niet hebt gekregen, vraag deze bij 
de beheerder aan. Er is een mogelijkheid om een demo aan te vragen.  
 

 
Figuur 1 Inlogscherm 
 
Na het verzenden van de gegevens wordt een bevestiging gestuurd via een email.  
 

2.2 Hoofdpagina 
Na het inloggen opent de hoofdpagina. In de menubalk staan de volgende onderdelen van links naar 
rechts: 

• Het totaaloverzicht per klant. 

• De gebouwenpagina. 

• De administratorpagina. Deze is alleen zichtbaar voor administratoren. Deze pagina bevat de 
categorieën-, accounts en klantenpagina.  

• De status indicator, die aangeeft of er offline gegevens gesynchroniseerd moeten worden met de 
server. 

• De internet indicator, die aangeeft of het apparaat een internetverbinding heeft. 

• De logout knop. 

 

 
Figuur 2 Overzicht gebouwenvoorraad 
 
Op de homepagina staat een dashboard van het aantal gemaakte inspectiepunten. Het dashboard geeft 
een overzicht van alle gebouwen en is verdeeld in drie delen, namelijk ‘Verhouding opgelost - open’, 
‘Aantal per prioriteit’ en ‘Totaalprijs per prioriteit’. De kleuren geven aan welke prioriteit een 
inspectiepunt heeft. 

  

http://pandveilig.nl/
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Binnen een organisatie dienen er afspraken gemaakt te worden wat de prioriteiten inhouden. Hieronder 
volgt een voorstel over hoe de prioriteiten gedefinieerd kunnen worden: 
 

Prioriteit Kleur Definitie 

Laag Geel Het inspectiepunt dient op lange termijn opgelost te 
worden  

Midden Oranje Het inspectiepunt dient op reguliere termijn opgelost te 
worden 

Hoog Rood Het inspectiepunt dient op korte termijn opgelost te 
worden 

Blauw Nader uit te werken Uitzoekwerk is vereist om vervolgens de juiste prioriteit 
te kunnen toewijzen 

Groen Geen Geen prioriteit, het inspectiepunt is ter kennisgeving 

Groen Opgelost Nadat het inspectiepunt is opgelost en er bewijslast is 
geleverd krijgt het de “opgelost” status 

2.3 Offline werken 
De app werkt zowel on- als offline. Zodra een gebouw geselecteerd wordt, zal alle data van dat gebouw 
geladen worden. Mocht hierna de internet verbinding wegvallen, bijvoorbeeld in een kelder, dan kan er 
gewoon doorgewerkt worden in het gebouw.  
 
Bij het offline werken worden gegevens van handelingen, zoals het aanmaken van inspectiepunten, lokaal 
opgeslagen. Wanneer er weer een internetverbinding beschikbaar is, worden de gegevens automatisch 
gesynchroniseerd met de server. 
 
Let op:  
Zorg ervoor dat je de internetbrowser pas afsluit als de statusindicator een vinkje aangeeft. Hiermee wordt 
voorkomen dat er data verloren gaat. 



Munnik RD BV  Handleiding Pandveilig 

  7 / 12 

3 Gebouwen 

3.1 Gebouwenpagina 
Op de gebouwenpagina staan alle aangemaakte gebouwen. Verder kunnen nieuwe gebouwen 
aangemaakt worden door middel van de knop ‘Maak een gebouw aan’. Voor een nieuw gebouw moet 
een gebouwnummer en het adres ingevoerd worden. Daarnaast kan er gezocht worden op gebouwen 
en gefilterd worden op klanten. 

 

 
Figuur 3: Overzicht gebouwen 
 

3.2 Gebouwpagina 
Een gebouw bestaat uit eén of meerdere tekening(en). Een nieuwe tekening kan toegevoegd worden 
middels de knop ‘Upload een nieuwe tekening’. Voor een tekening moet een titel en het bestand 
worden ingevoerd. Een tekening kan gewijzigd of verwijderd worden via de knop ‘Wijzig kaart’.  
Daarnaast is er per gebouw een dashboard met een overzicht van de gebouwgegevens. 
 

  
Figuur 4 Overzicht gebouw 
 
Let op: 
Een kaart kan vervangen worden, bijvoorbeeld als een nieuwe versie van een tekening beschikbaar is. 
Zorg ervoor dat de nieuwe tekening dezelfde resolutie heeft als de huidige tekening. In het geval dat 
de resolutie anders is kunnen de inspectiepunten op een andere plek komen te staan.  

3.3 Observatie/inspectiepunt 

Een observatie of inspectiepunt is een aandachtspunt die tijdens of na een inspectie ontdekt wordt. 
Klik op de tekening om een inspectiepunt aan te maken. Op Android en IOS wordt de camera app 
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geopend. Op Windows apparaten wordt in Pandveilig een webcam geopend. Tik op de webcam om 
een foto te maken. Een nieuwe foto kan gemaakt worden door op de reeds gemaakte foto te klikken. 
 
Naast een foto dient er een categorie met eventuele subcategorieën , beschrijving, prijs en prioriteit 
ingevuld te worden. Een administrator kan categorieën aanmaken met een standaard beschrijving, 
prijs en prioriteit. 
 

 
Figuur 5 Melden inspectiepunt 
 
Een inspectiepunt wordt, nadat het aangemaakt is, weergegeven op de tekening (zie gebouwen 
algemeen). De issues zijn gekleurd op basis van de prioriteit. 
 

 
Figuur 6 Inspectiepunten in een tekening 
 
Klik op een issue om deze in te zien. Klik op de knop ‘Markeren als opgelost’ om een issue als opgelost 
te markeren. Hiervoor dient men bewijslast in te vullen door een beschrijving en optioneel een foto 
toe te voegen. Het issue wordt niet verwijderd de kleur verandert naar groen. Verder kan een issue  
verwijderd worden door op de knop ‘Verwijder Observatie’ te klikken.  
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Figuur 7 Ingevoerd inspectiepunt 

3.4 Een gebouw exporteren naar een rapport. 
Druk op de knop ’Rapport instellingen’. Hier kan aangepast worden wat er in een rapport weergegeven 
moet worden. Er kan gefilterd worden op prioriteit. Daarnaast kunnen de prijzen van inspectiepunten wel 
of niet weergegeven worden. Druk vervolgens op de knop ‘Rapport’ om een uitdraai van een gebouw te 
genereren.  
 

 
Figuur 8 Rapportinstellingen 
 

 
Figuur 9 Genereer rapport 
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Klik op de knop ‘Print’ om een de uitdraai uit te printen of op te slaan als pdf. Om de pdf te downloaden 
moet gebruik gemaakt worden van Google Chrome met de volgende instellingen. 

 

Figuur 10 Afdrukinstellingen 
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4 Administrator 

4.1 Categorieën 
Klik op de knop ‘admin’ en vervolgens op ‘Categorieën’. Klik op de knop ‘Voeg een nieuwe categorie toe’ 
om een nieuwe categorie aan te maken. Klik op het blauwe-plus teken van een categorie om een 
subcategorie aan te maken. Klik op het groene edit-teken om de categorie aan te passen. Klik op het rode 
vuilnisbakje om de categorie te verwijderen. Houd er rekening mee dat een categorie niet verwijderd kan 
worden als er een subcategorie en/of een issue is aangemaakt. 
 

 
Figuur 11 Categorieën 
 

4.2 Klanten 
Pandveilig maakt het mogelijk om gebouwen te koppelen aan klanten, waar inspecties voor uitgevoerd 
worden. Dit maakt klantenbeheer een stuk eenvoudiger. Maak een klant aan middels de knop ‘Maak een 
klant aan’. Vul vervolgens de klantnaam in en klik op opslaan. 
 

 
Figuur 12 Klanten 
 
Een klant heeft zowel accounts als gebouwen. De accounts van de klant kunnen enkel de gebouwen inzien 
die aan de klant toegevoegd zijn. Zo wordt er voorkomen dat een klant gebouwen kan inzien die niet van 
hem zijn. 
 
Let op: Momenteel kan een klant account alles van een gebouw aanpassen en verwijderen. 
 

 
Figuur 13 Accounts 
 
Maak een account aan door op de knop ‘Account maken’ te klikken. Vul vervolgens de gegevens in. Het 
wachtwoord wordt automatisch gegenereerd. Het wordt aanbevolen om het gegenereerde wachtwoord 
te laten staan, hoewel het wel aangepast kan worden. Klik op opslaan en stuur de inloggegevens naar de 
desbetreffende persoon.  
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Figuur 14 Maak een gebruiker aan 
 
Voeg een gebouw toe aan een klant door een gebouw aan te klikken uit de lijst van beschikbare 
gebouwen. Klik vervolgens op opslaan. 
 

 
Figuur 15 Koppeling klant en gebouw 
 


