Change your ways!

Chapps Inspection World

Rental Inspector
Deze app is specifiek ontwikkeld voor het uitvoeren van o.a begin-, voor- en eindinspecties. Wil
je snel werken als het kan of zeer gedetailleerd als de situatie daarom vraagt? Dat is geen enkel
probleem. De app biedt daarnaast ondersteuning voor het digitaal ondertekenen van rapporten,
maakt automatisch rapporten aan, faciliteert in afspraken die gemaakt worden tussen de huurder en
verhuurder en nog veel meer.

Building Inspector
Met deze app krijg je de mogelijkheid om verschillende soorten controles te doen van je gebouw. Je
kan periodieke inspecties uitvoeren op vooropgestelde controlepunten, meterstanden opnemen en
direct werkzaamheden inplannen bij eventuele gebreken. Met deze geweldige tool krijg je de totale
controle over je gebouw en maak je snel rapporten op voor o.a. je jaarlijkse vergadering.

Dorm Inspector
Als je actief bent in de studentenhuisvesting, moet je zeker deze app bekijken. Je regelt snel meerdere
inspecties, organiseert de nieuwe verhuur en zorgt ervoor dat eventuele werkzaamheden snel worden
uitgevoerd. Je volgt goed en snel jouw studenten op en kan zelfs waarschuwingen uitdelen die direct
worden geregistreerd. Vanaf nu heb je een complete controle over jouw studentenhuisvesting.

The Residenz Website
De Residenz website is gemaakt voor jouw bewoners, huurders en zelfs verhuurders. Met dit extranet
kunnen problemen worden gemeld, verzoeken worden ingediend en nog veel meer. Met behulp
van een handig berichtencenter houd je iedereen op de hoogte en kom je echt in contact met
jouw bewoners! Daarnaast bieden we zelfs de mogelijkheid om toegang te geven tot gedeelde
documenten die behoren bij het gebouw.

Maintenance Organizer
Alle apps kunnen worden uitgebreid met de Maintenance Organizer. Met deze tool stroomlijn je alle
data en vertaal je problemen naar werkzaamheden, maak opdrachten aan, bepaal de urgentie of
prioriteit en ken taken toe aan je onderhoudsteam. Zij gebruiken een specifieke Maintenance app,
waar ze hun opdrachten kunnen raadplegen, richtlijnen krijgen en feedback kunnen geven.
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