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Winpact
Keuringen en certificerings administratie

Winpact
Winpact is het programma voor de administratie van al uw
keuringen, inspectie en certificerings werkzaamheden. Al
sinds 1994 is Winpact de standaard software voor het
certificeren van hijs- en hefgereedschappen en volgt naast
de NEN en EN normen de werkvoorschriften van de
Vereniging van Erkende Keurbedrijven Hijs-& Hefmiddelen
(EKH). In de loop van de tijd zijn er diverse uitbreidingen
bijgekomen, zoals bijvoorbeeld sjormiddelen.
Testformulieren
Maar ook andere controles, inspecties of keuringen die niet
direct gerelateerd zijn aan de hijs- en hefgereedschappen
kunnen worden vastgelegd sinds de introductie van de
module Test-/Inspectie-formulieren. Hierbij kunt u denken
aan trappen, ladders, steigers, spreaders, platenklemmen,
maar bijvoorbeeld ook brandblussers, machines of
reddingsboten. De mogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt, dus
als u (periodiek) controles uitvoert en de resultaten hiervan
eenvoudig wilt vastleggen is Winpact de aangewezen
oplossing om dit te doen.
Documenten
Naast het vastleggen van de keuring- en inspectieresultaten
van bijvoorbeeld arbeidsmiddelen, is het ook belangrijk dat
u en uw klanten snel kunnen beschikken over
handleidingen, berekeningen en andere informatie die bij
deze arbeidsmiddelen horen. Hiervoor kan Winpact worden
uitgebreid met de module Document Management. Met
deze module kunt u bij artikelen, certificaten en keurings- en
inspectierapporten eenvoudig aanvullende documenten
vastleggen en desgewenst afdrukken als bijlage van het
certificaat of inspectierapport.
Webpact
Uw klanten willen tegenwoordig het liefst op elk gewenst
moment op elke willekeurige plaats snel kunnen beschikken
over de laatste certificaten en keuringsresultaten. Dit is
mogelijk met de module Webpact. Hiermee kunt u per klant
de certificaten en rapporten via het internet op een
beveiligde website beschikbaar stellen. Als u gebruik maakt
van de module Document Management kunnen deze
certificaten en rapporten zelfs worden aangevuld met
bijvoorbeeld de bijbehorende handleiding of berekeningen,
zodat de klant direct alle noodzakelijke informatie
beschikbaar heeft.
Koppelingen
Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Denk hierbij
aan het direct koppelen van een NEN3140 tester, de
klantgegevens uit uw administratie, een digitale pen, RFID
apparatuur, speciale labelprinters en nog veel meer!
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Winpact
Management Checklist

Algemeen:
 Moderne schermopbouw
 Uitgebreide zoekmogelijkheden
 Stabiele database (Microsoft SQL server)
 Integratie met Microsoft Office
 Prullenbak functionaliteit (bewaartermijn)
 Vastleggen keurmeester en handtekening
Afdrukken:
 Intelligente certificaat lay-out (o.a. handtekening)
 Aanmaken PDF bestanden
 Versturen via e-mail
 Uitgebreide rapportage
 Kopie certificaten
 Klantspecifieke aanpassingen
Klant communicatie:
 Certificaten via website beschikbaar (Webpact)
 Certificaten voorzien van aanvullende documenten
 Periodieke mailing voor herkeuring/inspectie
Documentbeheer:
 Koppelen (en afdrukken) van extra documenten bij:
o Certificaten
o Inspectierapporten
o Artikelen
o Keurmeesters
Koppelingen:
 Gegevens uit ERP systeem
 Klantgegevens uit administratie
 Fabrikanten/leveranciers uit administratie
 Artikelgegevens uit administratie
 Secutest NEN3140 tester
 Trekbank uitlezing/aansturing
 RFID tags verwerken
 Digitale Pen (voorkom overtypen gegevens)
 Barcodeprinters
Systeemeisen:
 Werkstation: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
 Server: Windows Server 2003, 2008, 2008R2. 2011,
2012, 2012R2, 2016
 Optioneel ondersteuning Terminal Server
 Database: Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2,
2012, 2014, 2016 (Express Editie gratis beschikbaar)
 Remote support: Internettoegang voor Teamviewer
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