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Eerste gebruik OKcomply

Okcomply in het kort
Okcomply is een applicatie die u helpt inzicht te krijgen in het doolhof van keuringen en 

inspecties. Met deze handleiding helpen wij u op weg de stappen te doorlopen hoe u uw 

administratie opzet, uw bedrijf inricht en het programma in gebruik neemt.

Bij OKcomply draait het om bedrijfsmiddelen binnen uw bedrijf en de keuringen die daaraan 

gekoppeld zijn. Daarnaast kunt u uw intern beleid in uw OKcomply verwerken. Zo heeft u niet 

alleen uw keuringen en inspecties, maar ook bijvoorbeeld de uitstraling van uw bedrijf altijd op 

orde. 

 

Voorbeeldstructuur
Om de structuur binnen uw bedrijf voor iedereen inzichtelijk te maken, raden wij aan om 

dezelfde structuur aan te houden binnen uw OKcomply. Dit kunt u doen door uw bedrijf te 

vertalen naar vestiging, afdeling, bedrijfsmiddelen en personeel. 

Bijvoorbeeld:

U heeft één administratie voor uw vestiging in Amsterdam. Uw vestiging bestaat uit de 

onderdelen “Buitenterrein” en “Pand’. Het Pand bestaat uit Kantoor, Magazijn en Productie.

 

Onder Kantoor kunt u bedrijfsonderdelen en -middelen plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de verwarmingsinstallatie, alarminstallatie, brandpreventie en BHV. Heeft u binnen 

een afdeling meerdere afdelingen? Dan kunt deze onderverdelen in subgroepen en eigen 

gereedschappen en middelen toekennen. Een voorbeeld hiervan vind u bij Fase 2: Opzetten 

van uw administratie.
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Uw administratie inrichten
In de applicatie OKcomply maken we gebruik van templates. Dit zijn bestaande sjablonen die u 

kunt gebruiken om uw gegevens in te vullen.

U kunt bedrijfsmiddelen, keuringen en processen die overeenkomen in een overzichtelijke 

groep plaatsen. Zo kunt u bijvoorbeeld van alle boor- en schuurmachines één 

bedrijfsmiddeltemplate maken met titel ‘elektrisch handgereedschap’. Stel dat een keuring 

maandelijks plaatsvindt, dan kunt u deze koppelen aan het keuringstype ‘Maandelijkse 

inspectie’ met een frequentie van 1x per maand.

Na het inrichten van de bedrijfsmiddel- en keuringstemplates bepaalt u waar de documenten 

worden opgeslagen. In ‘Beheer’ kunt u mappen en submappen aanmaken die overeenkomen 

met het bestaande archief. Zo kunt u bijvoorbeeld mappen aanmaken voor handleidingen 

en certificaten. Wanneer u later een andere indeling nodig heeft, kunt u deze structuur altijd 

aanpassen. 

De laatste stap is het toevoegen van gebruikers en rollen. Een gebruiker heeft altijd een rol. 

De rol bepaalt welke rechten iemand heeft binnen OKcomply. Zo kan worden bepaald dat een 

leverancier gegevens alleen mag inzien, uitvoerend personeel taken kan uitvoeren en alleen 

directie acties gereed kan melden. Zodra de rollen zijn bepaald, kunnen deze aan gebruikers 

worden gekoppeld. Meerdere gebruikers kunnen dezelfde rol hebben.

Bedrijfsmiddelen

Overzicht

Taken

Dossiers

Keuringen

Beheer

Documenten
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Fase 1: Voordat u begint

Stap 1: Aanmelden

Ga naar okcomply.com/aandeslag. Vul hier uw naam, mailadres en bedrijfsnaam in en kies 

een geschikte template voor uw bedrijf. Het template dat u kiest, kunt u altijd later nog 

aanpassen in uw account. Klik op ‘Aan de slag’ om een account aan te maken. 

 

Accepteer in het nieuwe scherm de algemene voorwaarden om verder te gaan.

 

Het nieuwe scherm waar u nu terecht komt, is uw OKcomply-omgeving. Tegelijkertijd 

ontvangt u een mail waarmee u uw wachtwoord kunt instellen.  

 

Klik op de link in de mail en stel uw wachtwoord in. Omdat u al was ingelogd, kunt u direct 

aan de slag. 

 

Ga naar uw OKcomply-omgeving en vul uw profiel aan. Dit doet u door op uw naam te 

klikken links onderaan het scherm.

 

U bent nu klaar om door te gaan met Fase 2!

Stap 2: Inloggen

Ga naar okcomply.com en ga naar de inlogpagina.

Vul uw e-mailadres en wachtwoord in.

Na aanmelden komt u in uw account. Hier kunt u uw administratie zien. Heeft u meerdere 

administraties? Dan staan deze in de blauwe balk aan de linkerkant van het scherm. Door op de 

naam van uw administratie te klikken, kunt u gemakkelijk schakelen.

1

2

3

4

5

1

2
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Begrippenlijst

Beheer
Binnen uw ‘Beheer’ kunt u diverse zaken inrichten die handig zijn binnen OKcomply. Denk 

hierbij aan templates voor uw keuringen, bedrijfsmiddelen en taken, uw mappenstructuur en 

pagina’s om gebruikers, rollen en parameters te beheren. 

 

Keuringstemplates
Algemeen beschikbare templates voor keuringen.

 

Keuringstypen
Lijst met diverse keuringstypen die gebruikt worden in de keuringstemplates. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan verplichte keuringen, visuele inspecties of bedrijfseigen keuringen.

 

Branches
Lijst met diverse branches die gebruikt worden in de keuringstemplates.

 

Bedrijfsmiddelen
Bedrijfsmiddelen zijn de te keuren middelen in uw bedrijf. Dit kunnen groepen of losse objecten 

zijn. Ieder te keuren object kan als apart bedrijfsmiddel worden ingevoerd. In OKcomply is dit 

een breed begrip. Ook personeel kan bijvoorbeeld tot bedrijfsmiddelen gerekend worden.

Bedrijfsmiddeltemplate
Algemeen beschikbare templates voor bedrijfsmiddelen.

Bedrijfsmiddelgroepen
Lijst met diverse bedrijfsmiddelgroepen die gebruikt worden in de bedrijfsmiddeltemplates.

 

Taaktemplates
Een taak is een eenmalige opdracht die wordt uitgezet om een melding op te lossen. U kunt 

deze koppelen aan een rol of gebruiker. Als er een keuring aankomt, creëert OKcomply 

automatisch een taak met daarin de bijbehorende parameters. Uitleg hierover vindt u bij 

‘parameters’ in de begrippenlijst.

 

Als u een taak aan wilt maken los van periodiek aangemaakte taken vanuit een Dossier, kan dit 

binnen het bedrijfsmiddel op de pagina ‘Dossiers’. U kunt kiezen uit een vooraf gedefinieerde 

taak of zelf een taak aanmaken.
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Mappen
Bewerk hier uw mappenstructuur. U kunt via de groene  knop 

een nieuwe map aanmaken.

 

Achter een map staat rechts een grijs plusje om een submap 

aan te maken, een potloodje om de naam te wijzigen en een 

prullenbakje om een map te verwijderen. Wanneer er documenten in het mapje staan, is het 

getal achter de prullenbak nul en kan de map niet worden verwijderd. U kunt mappen naar 

andere mappen verplaatsen door te slepen.

Gebruikers
Binnen uw administratie kunt u bepalen tot welke delen collega’s en externe partijen toegang 

krijgen. Dit doet u door een rol aan een gebruiker te koppelen. Afhankelijk van de gegeven rol 

heeft de gebruiker bepaalde rechten binnen uw administratie. U kunt via de groene  knop 

een nieuwe gebruiker aanmaken. De gebruiker krijgt vanuit het systeem een e-mail met een 

link naar uw administratie. De eerste keer zal de gebruiker de algemene voorwaarden moeten 

accepteren, waarna hij toegang krijgt tot de administratie. 

 

Rollen
Iedere gebruiker krijgt een rol binnen uw administratie. De rol bepaalt wat een gebruiker mag 

en kan inzien. U kunt via de groene  knop een nieuwe rol aanmaken en een naam geven. Na 

het toevoegen van een rol kunt u een gebruiker aan een keuring koppelen. Meerdere mensen 

kunnen dezelfde rol hebben. Gebruikers kunnen wel maar één rol tegelijkertijd hebben. 

Wanneer gebruikers meerdere rollen op zich nemen, moet daar een aparte rol voor worden 

aangemaakt.

 

Valt de rol onder een andere rol? Dan kan de ‘Parent role’ worden geselecteerd. Is de rol voor 

externe gebruikers? Vink hiervoor ‘Externe rol’ aan. Dit heeft geen gevolgen voor wat een 

gebruiker wel of niet mag, maar is bedoeld om in het overzicht te zien welke taken intern of 

extern nog open staan. Onder de tab ‘Rollen’ kunt u aangeven welke rechten de rol heeft. Via 

de tab ‘Bedrijfsmiddelen’ kunt u rechten geven voor specifieke bedrijfsmiddelen. Via de tab 

‘Keuringen’ kunt u rechten geven voor specifieke keuringen. Wanneer bij een bedrijfsmiddel of 

keuring ‘Actief’ niet is aangevinkt, is deze voor de gebruiker niet zichtbaar.

 

Parameters
Binnen alle templates (keurings-, taak- en bedrijfsmiddeltemplates) wordt gebruik gemaakt van 

parameters. Het beheren van parameters kan via deze pagina.

 

Een parameter is een label met specifieke eigenschappen en 

instellingen. Elke parameter kunt u doorzoeken binnen het 

systeem, bijvoorbeeld als u een serienummer of merknaam, 

aan de bedrijfsnaam heeft toegevoegd. Het is mogelijk een 

bestaande parameter te selecteren uit de selectielijst of zelf 

een nieuwe parameter aan te maken.

Let op!
U kunt hier geen 
documenten toevoegen. Dit 
kan bij ‘Documenten’.

Let op:
Het aanpassen van een 
parameter heeft direct 
invloed op alle templates 
die gebruik maken van de 
betreffende parameter.
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Fase 2: Opzetten van uw administratie
Ga eerst naar ‘Beheer’ om templates van uw bedrijfsmiddelen en keuringen toe te voegen. U 

vindt dit onderaan in het menu. Klik op ‘Bedrijfsmiddeltemplates’ om deze aan te maken.

Stap 1: Een bedrijfsmiddeltemplate aanmaken

Bedrijfsmiddeltemplates zijn algemene templates voor bedrijfsmiddelen. Het is mogelijk een 

bestaande bedrijfsmiddeltemplate te kiezen of zelf een nieuwe aan te maken.

Bestaande bedrijfsmiddeltemplate 
gebruiken
Bekijk de lijst om te zien of uw bedrijfsmiddelen passen binnen 

één van de bestaande bedrijfsmiddeltemplates. U kunt op het 

potloodje aan de rechterkant klikken om de gegevens van het 

template te bekijken en te wijzigen. 

Nieuwe bedrijfsmiddeltemplate aanmaken

Klik op de groene  knop rechts onderin om een nieuwe 

bedrijfsmiddeltemplate toe te voegen.

Geef een naam aan de template en selecteer de bijbehorende 

groep. Bestaat uw groep nog niet? Dan kunt u er een 

aanmaken door op het grijze plusje achter het selectieveld te 

klikken. 

Voeg specifieke informatie toe aan een bedrijfsmiddel via 

een parameter. U kunt uit de selectielijst een bestaande 

parameter selecteren en aanpassen of een nieuwe 

parameter aanmaken door op het grijze plusje te klikken. In 

de begrippenlijst vind u meer informatie over parameters.

 

Wanneer u alle bedrijfsmiddeltemplates op orde heeft, kunt u 

templates aanmaken voor de keuringen die hierbij horen.
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Let op!
U kunt de template alleen 
verwijderen als er nog 
geen bedrijfsmiddel aan 
gekoppeld is. Gekoppelde 
bedrijfsmiddelen zijn te 
vinden als u ‘Beheer’ 
sluit en dan naar 
‘Bedrijfsmiddelen’ gaat. 
Vergeet niet wijzigingen 
op te slaan voordat u de 
pagina verlaat.

Tip:
Naast keuringen en 
inspecties kunt u ook 
bedrijfseigen taken, 
bijvoorbeeld met 
betrekking tot de uitstraling 
van uw bedrijf, toevoegen 
aan OKcomply. Zo heeft 
u al uw periodieke acties 
bij elkaar in één handig 
overzicht.

1

Let op!
Het plaatje dat u geeft 
aan een template, 
wordt automatisch het 
standaard plaatje voor een 
bedrijfsmiddel. U kunt dit 
later veranderen door bij 
‘Bedrijfsmiddelen’ op het 
grijze potloodje achter het 
bedrijfsmiddel te klikken.

2

3
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Stap 2: Keuringstemplates aanmaken

Keuringstemplates zijn algemene templates voor keuringen. Afhankelijk van het keuringstype 

kunt u een bestaande keuringstemplate gebruiken of zelf een template aanmaken voor uw 

keuringen.

 

Bestaande keuringstemplates gebruiken
Bekijk de lijst om te zien of voor uw keuringen templates 

aanwezig zijn. U kunt op het potloodje aan de rechterkant 

klikken om de gegevens van het keuringstemplate te bekijken 

en te wijzigen. 

 

Nieuwe keuringstemplate aanmaken

Klik op de groene  knop rechts onderin om een nieuwe 

keuringstemplate toe te voegen. 

Geef een naam aan de keuring, selecteer de branche en 

selecteer het keuringstype. Bestaat uw branche of keuringstype nog niet? Klik dan op het 

grijze plusje achter het selectieveld en vul de gegevens in. Voeg ook hier een afbeelding 

toe aan de template. Dit is de standaard afbeelding die een keuring krijgt.

 

Bestaat uw branche of keuringstype nog niet? Klik dan op het grijze plusje achter het 

selectieveld en vul de gegevens in. Voeg ook hier een afbeelding toe aan de template. Dit is de 

standaard afbeelding die een keuring krijgt.

 

Voeg specifieke informatie toe aan een bedrijfsmiddel via een parameter. U kunt uit de 

selectielijst een bestaande parameter selecteren en aanpassen of een nieuwe parameter 

aanmaken door op het grijze plusje te klikken. In de begrippenlijst vind u meer informatie over 

parameters.

 

De frequentie waarop een keuring moet gebeuren, kunt u onderaan de pagina invullen. 
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JaarlijksBranch #1Jaarlijkse keuringenKeuring visuele controle

JaarlijksBranch #1Jaarlijkse keuringenKeuring visuele controle
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Parameters

Keuringstemplates

Keuringstypen
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Let op!
Heeft u een 
keuringstemplate niet 
nodig? Dan kunt u deze 
verwijderen. Dit kan alleen 
als er nog geen keuring aan 
gekoppeld is. Gekoppelde 
keuringen zijn te vinden als 
u ‘Beheer’ sluit en dan naar 
‘Keuringen’ gaat. Door de 
keuring te verwijderen is het 
ook mogelijk de template 
te verwijderen. Vergeet niet 
uw wijziging op te slaan 
voordat u de pagina verlaat.

1

2
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Wanneer dit een interne of eigen keuring is, bent u vrij om uw eigen frequentie aan te geven. 

Is het een keuring die voortkomt uit regelgeving, zorg er dan voor dat de frequentie niet de 

wettelijk voorgeschreven periode overschrijdt.

     

Heeft u alle keuringstemplates op orde? Dan kunt u nu gebruikers toevoegen en rollen geven 

aan gebruikers. 

Stap 3: Rollen en gebruikers toevoegen

Maak gebruikers en rollen aan met specifieke rechten om te 

bepalen wat deze groep wel of niet mag zien en uitvoeren. 

Begin allereerst met het aanmaken van de rollen, zodat u daarna 

gemakkelijk rollen kunt toewijzen als u gebruikers aanmaakt.

Wanneer u de gebruikers heeft aangemaakt en rollen zijn 

toegewezen, ontvangen de gebruikers een mail waarin zij 

worden uitgenodigd deel te nemen aan OKcomply.

Retail
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Let op!
Houd altijd ten minste één 
gebruiker met de rol met 
volledige beheerrechten. 
Anders bestaat de kans 
dat u uzelf buitenspel 
zet wanneer u deze alles 
beherende rol verwijdert. 
U kunt dan pas weer 
aanpassingen doen in uw 
administratie als u contact 
heeft gehad met OKcomply 
support. 
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Stap 4: Creëer uw mappenstructuur 

Creëer mappen die passen bij uw bedrijfsstructuur. Gebruik de groene  knop om een nieuwe 

map te maken en gebruik het grijze plusje achter de map om submappen toe te voegen. U kunt 

de mappen slepen om de structuur aan te passen.

 

Bijvoorbeeld:

Klaar voor de volgende fase
Na deze punten kunt u kijken naar overige onderdelen van ‘Beheer’ of beginnen met de 

inrichting van uw bedrijf.

 

Als tijdens het inrichten van uw bedrijf blijkt dat u een template mist of iets wil wijzigen, 

kunt u altijd terug naar ‘Beheer’ om zaken binnen uw inrichting aan te passen.
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Fase 3: De inrichting van uw bedrijf
Voor het inrichten van uw bedrijf beginnen we met keuringen, zodat u bij het aanmaken van 

bedrijfsmiddelen gelijk de juiste keuring hieraan kunt koppelen. Het kan ook achteraf, 

maar dan bestaat de kans dat u het vergeet.

 

Stap 1: Keuringen aanmaken

Op de pagina ‘Keuringen’ ziet u alle keuringen die binnen uw organisatie worden gebruikt en 

wat de status is van de keuringen van uw bedrijfsmiddelen. Wanneer er een rood kruis staat, 

is tenminste één bedrijfsmiddel niet op tijd gekeurd. Klik op het potloodje om de keuring aan 

te passen. Het potloodje verschijnt rechtsboven op het kaartje wanneer u met de muis over de 

keuring gaat.

 

Voeg keuringen toe

Klik op de groene  knop om een nieuwe keuring toe te voegen.

Selecteer de gewenste keuringstemplate en geef de keuring een naam.

Voeg een rol toe. De gebruikers met deze rol krijgen een melding per e-mail als er een 

keuring aankomt. Heeft u vaste uitvoerders voor deze keuring? Dan kunt u deze personen 

hier invoeren. Zodra een keuring wordt gemaakt, staan de uitvoerders standaard in de 

aangemaakte taak.

 

Elke keuring kent drie meldingsfases: Fase Verwacht, Fase 

Attentie en Fase Kritiek. Het aantal dagen voordat een keuring 

verloopt, kunt u in de laatste fase plaatsen.

 

Na het toevoegen van uw keuringen kunt u nu verder met 

bedrijfsmiddelen aanmaken.

Retail

Vastgoed
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Uw bedijf
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NEN keuring
Jaarlijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen
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Frequentie

Jaarlijks
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APK
2 Jaarlijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90
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2 Jaarlijks

60 30

Visuele controle
Maandelijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90
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Elke maand
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Gekoppelde:
- meldingen
- bedrijfsmiddelen
- documenten

Keuringen

Zoek- en
filter balk

Keuring
toevoegen

Status

Fases van meldingAPK
AED
Visuele controle

1

2

Tip:
Bij een keuring kunt u een 
standaard map selecteren, 
waardoor documenten als 
certificaten standaard in 
juiste map terechtkomen. 
Ook voor aangemaakte 
taken is de juiste map dan 
alvast geselecteerd. 

3

4
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Stap 2: Bedrijfsmiddelen aanmaken

Op de pagina ‘Bedrijfsmiddelen’ ziet u alle bedrijfsmiddelen die binnen uw organisatie worden 

gebruikt en wat de status is van het bedrijfsmiddel ende onderliggende bedrijfsmiddelen. Staat 

er een rood kruis? Dan is tenminste één bedrijfsmiddel niet op tijd gekeurd of gereedgemeld.

 

Het is mogelijk om een hiërarchie aan te brengen binnen uw bedrijfsmiddelen om zo een 

digitale weergave te maken van uw bedrijfsstructuur. Zo kunt u een afdeling toevoegen (als 

bedrijfsmiddel) en daar weer andere bedrijfsmiddelen onder plaatsen. Natuurlijk kunt u ook een 

bedrijfsmiddelengroep maken waar bijbehorende bedrijfsmiddelen onder vallen of afzonderlijke 

onderdelen toevoegen aan een bedrijfsmiddel.

Als u alle bedrijfsmiddelen heeft aangemaakt, kunt u deze nu aan andere bedrijfsmiddelen 

koppelen.

Retail

Vastgoed

Brandb..

Uw bedijf

Keuken

Tankst..

Garage

Hotel

Oki

Uw bedrijf / Overzicht

Zoeken Status Toon inactieve

Pand
Gebouw

Installatiedatum

01/02/2017

Volgende keuringsdatum

01/02/2018

22 3 1 0 0

Bedrijfsmiddelen

Overzicht

Taken

Dossiers

Keuringen

Beheer

Documenten

Haspel gang
Brandpreventie

Installatiedatum

01/02/2017

Volgende keuringsdatum

01/02/2018

22 3 1 0 0

Haspel kantoor
Brandpreventie

Installatiedatum

01/02/2017

Volgende keuringsdatum

01/02/2018

22 3 1 0 0

Bedrijfs auto
Transport

Installatiedatum

01/02/2017

Volgende keuringsdatum

01/02/2018

22 3 1 0 0 Gekoppelde:
- taken
- dossiers
- keuringen
- bedrijfsmiddelen
- mappenBedrijfsmiddel

Status

Hiërarchie
weergeven

Zoek- en
filter balk

Bedrijfsmiddel
toevoegen

Vestiging

Pand

Kantoor Productie Magazijn

Terrein

1 Administratie

Brandpreventie

Gereedschap

Autobrug

Boormachine

Heftruck

Afval

Airco

BHV

Verwarming
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Voeg bedrijfsmiddelen toe

Klik op de groene  knop om een nieuw bedrijfsmiddel toe te voegen.

 

Selecteer de gewenste bedrijfsmiddeltemplate. U kunt een specifieke afbeelding 

toevoegen aan het bedrijfsmiddel of de standaardafbeelding vanuit de 

bedrijfsmiddeltemplate gebruiken.

 

Geef het bedrijfsmiddel een naam en selecteer eventueel waaronder dit bedrijfsmiddel valt. De 

installatiedatum kan aangeven wanneer het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen of wanneer 

het is aangekocht. U kunt hier ook parameters aan de bedrijfsmiddeltemplate toevoegen 

(bijvoorbeeld de interne code). Als het adres van het bedrijfsmiddel wordt opgegeven, 

verschijnt er een Google Maps-afbeelding met de locatie van het bedrijfsmiddel.

 

Stap 3: Keuringen aan bedrijfsmiddelen koppelen

Als laatste kunt u keuringen toevoegen aan uw bedrijfsmiddelen. Zorg dat u zich nog steeds 

bevindt  in ‘Bedrijfsmiddelen’. Klik op ‘Voeg keuring toe’ om de selectielijst te openen. Selecteer 

een keuring en geef aan wanneer de laatste keuring is geweest. Op basis van de frequentie zal 

automatisch een dossier worden aangemaakt met een bijbehorende taak. Deze worden in het 

menu onder ‘Dossiers’ getoond en binnen het bedrijfsmiddel zelf.

1

2

Locatie Amsterdam
Kantoor

Installatiedatum

01/02/2017

Volgende keuringsdatum

01/02/2018

2 Werkorders 2 Meldingen 3 Keuringen 1 Bedrijfsmiddel 0 Documenten 0 Contracten

Retail

Vastgoed

Brandb..

Uw bedijf

Keuken

Tankst..

Garage

Hotel

Oki

Uw bedrijf / Overzicht

Zoeken Status Toon inactieve

Bedrijfsmiddelen

Overzicht

Taken

Dossiers

Keuringen

Beheer

Documenten

< Terug naar alle bedrijfsmiddelen

Locatie Amsterdam
Kantoor

NEN keuring
Jaarlijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90

Frequentie

Jaarlijks

60 30

APK
2 Jaarlijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90

Frequentie

2 Jaarlijks

60 30

Visuele controle
Maandelijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90

Frequentie

Elke maand

60 30

Gekoppelde:
- taken
- dossiers
- keuringen
- bedrijfsmiddelen
- mappen
- contracten
Gekoppelde
keuringen

Hiërarchie 
bedrijfsmiddelen

Bedrijfsmiddel
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Overige pagina’s
 

Overzicht
Deze pagina toont welke keuringen eraan komen en welke 

dossiers er open staan voor één administratie. 

 

Dossiers
Hier vindt u alle dossiers waaraan een taak is gekoppeld. Klik op 

een dossier om de stappen voor afhandeling te beheren en taken uit te zetten.

Taken
Vanuit een dossier worden gebruikers op basis van een rol aan een taak gekoppeld en worden 

uitvoerders toegewezen. Bent u één van deze gebruikers? Dan komt voor u de taak onder 

‘Taken’ te staan totdat deze is afgehandeld. Meld hier uw uitgezette taken gereed.  

 

Keuringen
Op de pagina ‘Keuringen’ ziet u alle keuringen die binnen uw organisatie worden gebruikt en 

wat de status hiervan is.

 

Documenten
Op deze pagina ziet u uw mappenstructuur en documenten. Heeft u geen rechten op een 

bedrijfsmiddel? Dan ziet u de documenten van dit bedrijfsmiddel niet. Klik op het potloodje 

achter een document om de documentnaam aan te passen, het prullenbakje om een document 

te verwijderen en het share-icoontje om een link naar het document te delen met anderen. 

Verplaats en voeg bestanden toe door deze naar uw mappenstructuur te slepen.

 

Overige:
 

Uw profiel
Links onderaan in het overzichtsscherm staat uw naam. Als u hierop klikt, komt u op uw 

profielpagina. Hier kunt u uw gegevens aanpassen en aanvullen.

 

Verzamelpagina
Heeft u meerdere administraties binnen uw organisatie of beheert 

u meerdere organisaties? Via de verzamelknop krijgt u een 

totaaloverzicht van alle openstaande dossiers. Ook voegt u op 

deze pagina nieuwe administraties toe.

Tip:
Heeft u meerdere 
administraties en wil u 
meer overzicht? Gebruik de 
verzamelknop om in een 
oogopslag te zien wat er 
per administratie speelt.

Tip:
Filter keuringen door te 
zoeken op zoekwoord of 
gebruik de verzamelpagina 
als overzicht om een 
totaalplanning te maken.

mailto:https://www.okcomply.com/?subject=
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Fase 4: Het gebruik

Stel, u krijgt een melding per e-mail. Bijvoorbeeld omdat een brandblusserbinnenkort gekeurd moet 

worden. Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Klik op de link in uw e-mail om de melding te bekijken. U komt nu bij het desbetreffende dossier 

terecht binnen de pagina ‘Dossiers’.

 

Maak een taak aan. Dit doet u rechts in het scherm, onder het tabje ‘Taak’. Klik op 

‘Verstuur naar uitvoerders’ om de taak naar de uitvoerders te sturen. Zij krijgen nu een mail waarin 

zij van deze taak op de hoogte worden gebracht.

 

Wanneer de uitvoerders hun taak hebben uitgevoerd, vullen 

zij op dezelfde pagina ‘Dossiers’ onder het desbetreffende 

dossier de taak in. Bestanden die de actie bevestigen, 

kunnen worden geupload bij de taak. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld certificaten of foto’s.

 

De verantwoordelijke rol ontvangt een e-mail als de taak is 

volbracht. Via de link in de mail kan hij direct naar juiste 

pagina om de actie van de uitvoerder te controleren. Indien 

de taak naar behoren isvolbracht kan hij dezegereed 

melden.  

 

 

 

Retail

Vastgoed

Brandb..

Uw bedijf

Keuken

Tankst..

Garage

Hotel

Oki

Uw bedrijf / Overzicht

Zoeken Status Toon inactieve

Bedrijfsmiddelen

Overzicht

Taken

Dossiers

Keuringen

Beheer

Documenten

Verwacht (Nieuw)  02/08/2017

C-17

Verdieping 1

Jaarlijkse keuring brandblusser

NEN 2559 - Verplichte keuring

Achterstallig (Nieuw)  02/08/2017

C-110

Amsterdam Chassestraat

Eco rapporten

- Jaarlijkse keuringen

Attentie (Nieuw)  02/08/2017

C-17

Verdieping 1

APK
2 Jaarlijkse keuring

2 1 0

Fases van meldingen

90

Frequentie

2 Jaarlijks

60 30

Auto
Transport

41 2 2 1 5

Installatiedatum

01/07/2015

Volgende keuringsdatum

01/07/2017

Verwacht (Nieuw)

Voorbereiden
werkorder

1

Werkorder
verstuurd

Opdracht
uitgevoerd vraag
accoord manager

Archiveren
werkorder

Werkorder in
behandeling bij

uitvoerder

2

Accoderen
werkorder

3

Afsluiten
meldingstraject

3

Rol dat verantwoordelijk is voor deze melding

Opdrachtgever(s) dit zijn de betrokken opdrachtgevers

-- Selecteer --

Oki (oki@okcomply.com)

Voeg opdrachtgever toe

Taak   C-9a (open)

Uitvoeder(s) dit zijn de betrokken werkorders

Deadline

Voeg uitvoerder toe

C-9a

Voortgang
dossier

Verantwoordelijke 
toewijzen

Taken 
voortgekomen 
uit melding

Meldingen
met status

Zoek- en
filter balk

Installatiedatum

1

2

Let op!
Wanneer een taak in 
behandeling is, is het 
binnen het dossier niet 
mogelijk extra taken uit 
te zetten. Wil u toch extra 
taken uitzetten? Dit kan 
direct met een losse taak 
via ‘Bedrijfsmiddelen’. Houd 
er wel rekening mee dat 
deze taak niet in uw dossier 
komt te staan. 

3

4

Op de hoogte blijven? Volg ons!
Wij plaatsen regelmatig nuttige, interessante en leuke blogs en video’s over kwaliteitsbewaking 

en wet- en regelgeving.Geïnteresseerd? Volg ons op social media!

            

Loopt u tijdens het gebruik ergens tegenaan? Stuur een e-mail naar support@okcomply.com of 

bel +31 (0)20 261 28 60. Wij staan u graag te woord.
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