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Beveiliging, schoonmaak, het onderhoud van de 
installaties.  Anno 2016 zijn al deze taken uit-
besteed aan bedrijven die zich hierin gespeciali-
seerd hebben. Terecht, zij doen dit efficiënter, 
effectiever, beter omdat ze er elke dag, de hele 
dag mee bezig zijn.

Er is één maar: de informatiestromen. De infor-
matie die u nodig heeft, komt niet meer van een 
collega een deur verder, maar moet vanuit een 
andere organisatie komen.  En uw wensen en 
verzoeken zijn niet even bij de koffiemachine te 
regelen.

Wat zou het toch fijn zijn, als er één 
informatiesysteem zou zijn waar u en al uw 
leveranciers in zouden werken. Een en dezelfde 
infrastructuur waar iedereen op werkt en 
schakelt.

Dat systeem is er, u kent het als de klantenportal van uw 
beveiligingsbedrijf.  U logt daar in om de gerapporteerde 
werkzaamheden te zien. 

Maar uiteindelijk gaat het niet om te lezen wat er tijdens een 
brand- en sluitronde geconstateerd is. Het gaat om het ver-
werken van deze informatie tot een vervolgactie intern, dan 
wel extern en het bewaken van de follow-up.

En dan niet alleen voor die brand- en sluitronde, maar voor 
alles rondom het facilitaire proces van uw organisatie.



Facts:
28.000  gebouwen in heel Nederland;
16.000 gebruikers;

 

Per maand verwerken wij:
   6.500 alarmmeldingen

   1.200 incidentele rondes

29.000 bijzonderheden mobiele surveillance;

83.000 geregistreerde klokpunten

   1.200 dagrapportages objectbeveiliging

   8.000 klokpunten door objectbeveiligers

Zo borgt u uw proces
De registratie van de werkzaamheden van uw leve-
ranciers wordt automatisch opgeslagen in 
TRNSPRNT;

Op het dashboard ziet u altijd de laatste actualitei-
ten;

U besluit: Is gelezen, verder geen actie nodig of 
iemand moet iets gaan doen;

Indien actie vereist zet u de informatie door naar 
een collega of de leverancier die actie moet onder-
nemen.

De collega of leverancier handelen een en ander af 
en geven u terugkoppeling. U geeft akkoord en daar-
mee is het proces afgerond.
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Achter de schermen bij uw leverancier

U heeft een klantenportal die dagelijks automatisch gevuld wordt door uw 
leverancier. Om dat mogelijk te maken, maakt uw leverancier gebruik van 
een systeem dat volledig verweven is met zijn bedrijfsproces.  Alle facet-
ten van zijn proces zitten in TRNSPRNT. 

Alle informatiestromen die geautomatiseerd kunnen worden, zijn geau-
tomatiseerd. Dat zorgt ervoor dat de mensen op kantoor vooral bezig 
kunnen zijn met het borgen van de kwaliteit. Want uiteindelijk gaat het om 
goede dienstverlening voor een eerlijke prijs.



Wat ziet u en wat kunt u?

De werkzaamheden

Alarmmeldingen
Geregistreerde surveillancerondes
Opmerkingen surveillancerondes
Dagrapportages en bezoekerslijsten
Rapportages winkelsurveillance
Maandelijkse rapportages brandveiligheid

De verwerking

Workflowsysteem met leveranciers en collega’s
Aanrijtijden in tabellen en grafieken
Klachtafhandeling

Zelf gegevens beheren en wijzigen

Waarschuwingsadressen
Zones
Leveranciers
Gebruikers
Beheer van uw bedrijfshulpverleningorganisatie

Uw collectief

Alle alarmmeldingen en surveillancesrondes inzich-
telijk voor parkbeheerder
Aanrijtijden in tabellen en grafieken
Kapotte lantaarnpalen etc. rechtstreeks melden aan 
gemeente
Laatste nieuws over uw collectief
Inzicht in alle raamcontracten

Binnenkort

Storingsbonnen van de installateur
Kwaliteitsrapportages van uw schoonmaker
Een app voor uw mobiele telefoon.

Wat kost het?

De basis binnen TRNSPRNT  wordt u aangeboden door uw beveiligingsbe-
drijf. Voor dit deel hoeft u niet te betalen dat heeft het beveiligingsbedrijf 
al verwerkt in zijn prijs.

Er zijn daarnaast twee premiumopties:
Uitbreiden van de workflow naar al uw leveranciers 
 - € 120 per gebouw per jaar
Parkmanagement van het collectief 
 - € 750 per collectief per jaar
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