LogboekenOnline
Nieuwe online software bekroond met de
Innovatieprijs Brandveiligheid 2013

LogboekenOnline® is geavanceerde online software om onder meer
brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw efficiënt te beheren.
In LogboekenOnline® kunnen naast brandmeldinstallaties, ook de logboeken van
andere installaties worden bijgehouden. Er is een uitgebreide lijst van meer
dan 100 installaties (ook SCOPE 1 t/m 9) beschikbaar!
LogboekenOnline® is onafhankelijk en geschikt voor elke –brandmeld- installatie
van welke fabrikant dan ook, zodat u met één inlog over alle relevante informatie
van elke installatie en elk gebouw beschikt. Wisseling van installateur? Dan draagt u
LogboekenOnline® gewoon over op de volgende onderhoudspartij.
Op een gebruiksvriendelijke wijze worden de gegevens van afzonderlijke
brandveiligheidsvoorzieningen en actuele check-ups ingetoetst en digitaal
opgeslagen. Diverse betrokkenen, zoals de installateur, het hoofd BHV en
bijvoorbeeld de facilitair manager kunnen deze gegevens raadplegen en
-afhankelijk van hun autorisatie- aanpassen. Hierdoor ontstaat een up-to-date
logboek ‘in the cloud’.
Doordat het logboek niet meer als werkelijke ordner vol papieren
aanwezig is, zijn de gegevens minder kwetsbaar, gemakkelijker actueel
te houden en veel inzichtelijker. Alle bestanden zijn via LogboekenOnline.nl
digitaal te raadplegen, te verzenden of in overzichtelijke rapportages te printen vanaf welke locatie
dan ook. Dit draagt in belangrijke mate bij tot meer zekerheid rondom de brandveiligheidssituatie
van uw gebouwen.
LogboekenOnline.nl wordt gebruikt volgens het Software as a Service (SaaS) model, dus als online
dienst. LogboekenOnline® verzorgt installatie, beheer en updates. De cliënt betaalt een vast laag
bedrag per jaar, zonder aanschaf- en servicekosten. Dit maakt LogboekenOnline.nl voor iedere
organisatie bereikbaar.
LogboekenOnline® is een geregistreerd handelsmerk en geschreven conform de NEN normen.

Het logboek dat niet in rook kan opgaan…
Beursaanbieding!!! Maximale zekerheid, minimale kosten.
Een abonnement op LogboekenOnline.nl is in 2017 gratis! U betaalt dan alleen de implementatiekosten.
Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

*LogboekenOnline® voldoet aan de NEN 2654-1:2015, de NEN 2654-2:2016,
de NEN 2535 en de NEN 2575. Met het gebruik van LogboekenOnline®
wordt beheer, controle en onderhoud aangetoond, zoals vereist in artikel 6.20 lid 8
en 6.23 lid 5 (Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie) Bouwbesluit 2012.
Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht volgens artikel 1.16 lid 1b Bouwbesluit 2012
en Woningwet (artikel 1a).
LogboekenOnline® is winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2013, SBRCURNET.

Meer inzicht via LogboekenOnline.nl
LogboekenOnline.nl is gebouwd in meerdere niveaus. Zo werken bijvoorbeeld de installateur van de
brandmeldinstallatie en de onderhoudsmonteur van de noodverlichting in hun eigen laag, niet
zichtbaar voor elkaar. De facilitair manager heeft een totaaloverzicht, desnoods van meerdere
locaties en installaties tegelijk, waarbij in één oogopslag over alle documenten en bijbehorende
informatie wordt beschikt. Documentenstroom binnen facilitair beheer? U heeft er ‘geen omkijken
meer naar’.
Ideaal voor de installateur
Maak gebruik van het formulier jaarlijks onderhoud wat geïntegreerd is in LogboekenOnline. Zelfs uw eigen logo
wordt boven alle formulieren en e-mail notificaties geplaatst. Daarmee beschikt u ook over uw eigen
LogboekenOnline®. Een middelgrote installatie is binnen 30 minuten volledig in te voeren waarbij zelfs
automatisch een functiematrix wordt samengesteld. LogboekenOnline.nl geeft ook aan welke documenten
nog ontbreken bij de installatie om gecertificeerd of opgeleverd te kunnen worden.
Praktisch voor de beheerder BMI
De beheerder BMI kan maandelijks gebruik maken van een digitaal beheer- formulier, conform
NEN2654 1-2015 en 2-2016. LogboekenOnline.nl geeft bij dit beheer automatisch aan of er een
handleiding of installatietekening van de brandmeldinstallatie aanwezig is.
Gemak voor overige leveranciers
Onderhoudsbonnen en looplijsten van bijvoorbeeld brandblussers en nood- en vluchtwegverlichting
worden rechtstreeks geüpload en geplaatst op de locatie. Geen overbodige print- en
posthandelingen meer.
Overzichtelijk voor de facilitair manager
Overzicht is cruciaal. Al uw leveranciers plaatsen, onafhankelijk en onzichtbaar voor elkaar, hun
documenten in uw locaties. In LogboekenOnline.nl heeft u ook ruimte voor uw ontruimingsplan,
vluchtwegplattegronden, vergunning, brieven na controle brandveilig
gebruik, certificaten, etc.Het logboek geeft automatisch een seintje aan
u, de installateur en de beheerder wanneer het maandelijks beheer
plaats dient te vinden, wanneer onderhoudstermijnen naderen of
wanneer er een storing wordt gemeld.

Als u via de iPad inlogt geeft het schermoverzicht direct inzicht aan betrokkenen. Het systeem toont zelf (in opvallend oranje)
welke documenten aangevuld dienen te worden. >

*LogboekenOnline® voldoet aan de NEN 2654-1:2015, de NEN 2654-2:2016,
de NEN 2535 en de NEN 2575. Met het gebruik van LogboekenOnline®
wordt beheer, controle en onderhoud aangetoond, zoals vereist in artikel 6.20 lid 8
en 6.23 lid 5 (Brandmeldinstallatie en Ontruimingsinstallatie) Bouwbesluit 2012.
Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht volgens artikel 1.16 lid 1b Bouwbesluit 2012
en Woningwet (artikel 1a).
LogboekenOnline® is winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid 2013, SBRCURNET

Compleet voor uw Hoofd bhv
De handleiding van de brandmeldinstallatie maar ook certificaten, ontruimingsplattegronden en
tekeningen van alle overige installaties zijn met één druk op de knop in te zien. Ontruimingsplannen
of veiligheidsinstructies kunnen vanuit LogboekenOnline.nl direct verzonden worden aan
medewerkers of bezoekers.
Perfect voor controlerende instanties
Op de brandmeldinstallatie is een sticker met een QR-code en een servicecode aangebracht. De (QR)
Quick Response-code is te scannen met behulp van een tablet of smartphone met
internetverbinding. U heeft dan direct toegang tot de meest opgevraagde gegevens zoals logboek,
certificaten, rapport van oplevering en een jaaroverzicht van het uitgevoerde beheer conform
NEN2654*. Om toegang te krijgen met een gewone PC voert u de servicecode in op de website van
LogboekenOnline.nl . U kunt zelfs het complete logboek naar uw mailadres laten verzenden;
LogboekenOnline.nl maakt er dan automatisch een handig pdf-bestand van.
< QR-code als efficiënte manier om informatie voor de
beheerder en controlerende instanties toegankelijk te maken.
Test zelf de werking van de code hiernaast. U ziet dan wat de
brandweer of beheerder kan inzien. In dit deel kan, indien u
beschikt over een inlogcode, ook het wettelijk maandelijks
beheer op de installatie conform NEN2654* worden
uitgevoerd.

Met smartphone of tablet wordt de
QR-code ingescand waardoor alle actuele
gegevens direct beschikbaar zijn en de
handmatige invoer tot een minimum wordt
beperkt, dus minder kans op fouten.
>

Beveiliging
Het systeem van LogboekenOnline® is uitermate goed beveiligd. Gegevens die u uitwisselt met onze
servers worden versleuteld verzonden, met HTTPS (Hypertekst Transfer Protocol Secure). HTTPS
wordt ook gebruikt bij betalingstransacties of bij internetbankieren. LogboekenOnline beschikt over
een SSL-(Secure Sockets Layer) certificaat, een encryptie protocol die communicatie op het internet
beveiligd.

*LogboekenOnline® voldoet aan de NEN 2654-1:2015, de NEN 26542:2016, de NEN 2535 en de NEN 2575. Met het gebruik van
LogboekenOnline® wordt beheer, controle en onderhoud aangetoond,
zoals vereist in artikel 6.20 lid 8 en 6.23 lid 5 (Brandmeldinstallatie en
Ontruimingsinstallatie) Bouwbesluit 2012.
Hiermee wordt voldaan aan de zorgplicht volgens artikel 1.16 lid 1b
Bouwbesluit 2012 en Woningwet (artikel 1a).
LogboekenOnline® is winnaar van de Innovatieprijs Brandveiligheid
2013, SBRCURNET

LogboekenOnline®, hét online registratiesysteem voor onderhoud en
inspecties van installaties, heeft de Innovatieprijs 2013 gewonnen op
het Nationaal Brandveiligheidscongres, georganiseerd door het SBR,
het kennisplatform voor de bouw en vastgoed. www.sbrcurnet.nl
Op dit jaarlijkse congres werd LogboekenOnline.nl gekozen tot het
gebouwen. De vinding zorgt ervoor dat relevante gegevens over
onderhoud en inspectie van brandmeldinstallaties in gebouwen ‘in
the cloud’ altijd binnen handbereik zijn en deze gegevens niet meer
verloren kunnen gaan.
LogboekenOnline® is ontwikkeld naar aanleiding van behoefte binnen
een grote landelijke GGZ- instelling met meer dan 200 locaties in
Nederland. In het kader ‘integrale brandveiligheid’ is samengewerkt
met brandweer Arnhem (VGGM), adviseurs en installateurs.
Controlerende instanties zoals de brandweer kunnen nu door middel
van een QR- en servicecode op de installatie het logboek en bepaalde
verplichte certificaten inzien zonder het gebouw fysiek te betreden.
Motivatie van de jury bestaande uit o.a. (TNO) Efectis Nederland BV en het Ministerie van
Veiligheid en Justitie:
“Een beheerstool die een welbekend probleem inzichtelijk maakt en data bundelt. Alles wordt op
gestructureerde wijze samengebracht. Een goed voorbeeld van een hedendaagse tool die ook
ingezet kan worden om het beheer beter uit te voeren. Door de interactie met de app, QR code en
automatische e-mails is dit effectief, innovatief en handzaam. Dit type tool moet breder ingezet
worden bij projecten”.
Enkele organisaties die reeds gebruikmaken van LogboekenOnline.nl:

LogboekenOnline BV
Bezoekadres:
Databankweg 6C, 3821 AL Amersfoort
T: 033 4566 080
E: info@logboekenonline.nl

Postadres / centrale administratie:
Postbus 10, 6860 AA Oosterbeek
T: 026 3390 572
E: dk@logboekenonline.nl

