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Het inwerken van nieuwe veldtechnici kan 
een behoorlijke uitdaging zijn, vooral als je 
beschikt over een complex, uitgebreid of 
essentieel industrieel netwerk. Het is niet 
mogelijk om de hele tijd over hun schouders 
mee te kijken. Tegelijkertijd wil je niet dat ze 
er alleen voor staan en het risico lopen dat 
ze per ongeluk iets doen dat het netwerk 
beschadigt. 

Wij introduceren SeeVerify, een 
interactieve tool die veldtechnici stap voor 
stap door routinematige en niet-
routinematige taken leidt. 
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Als je zekerheid moet hebben over wat technici 
in het veld doen, en hoe ze het uitvoeren, dan 
biedt SeeVerify uitkomst.

→
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Waarom SeeVerify? → Helpt hoofdtechnici om technische kennis en   
    praktische ervaring op een consistente manier te 
    delen, zodat alle technici toegang hebben tot dezelfde 
    begeleiding.

→ Maakt het mogelijk om werkinstructies aan te maken, 
    te bewerken en te ordenen. Zo wordt de verspreiding 
    van actuele richtlijnen binnen de organisatie 
    systematisch gestructureerd.

→ Kan worden aangepast en toegepast op elk 
    netwerkprotocol of elke operationele situatie, zodat 
    technici met verschillende kennisniveaus hun taken 
    kunnen vervullen. 

→ Geeft interactieve begeleiding op het scherm, 
    leidt technici door elke taak en zorgt ervoor dat elke 
    stap wordt voltooid, voordat naar de volgende wordt 
    overgegaan.

→ Wordt gebruikt op een smartphone, waardoor technici 
    in het veld direct toegang hebben tot een virtuele 
    assistent bij het testen, onderhouden of repareren van 
    een netwerk.

→ Vereenvoudigt de indiensttreding, training en 
    herplaatsing van technici, zodat ze snel kunnen 
    doorstromen en zelfstandig en vol vertrouwen kunnen  
    presteren. 



Garanderen dat het werk 
op de juiste manier wordt 
uitgevoerd

Ervoor zorgen dat best practices op alle 
locaties worden toegepast binnen een 
internationale organisatie kan lastig zijn. 
Je moet er zeker van kunnen zijn dat lokale 
netwerk technici - vooral als ze niet bekend 
zijn met de taak of het protocol - onderhoud 
en reparaties uitvoeren op de manier die 
jij verwacht. Bovendien moet bijgehouden 
worden welke taken ze hebben uitgevoerd 
en wanneer, en of ze nuttige bevindingen 
kunnen delen. Dus, waarom geen gebruik 
maken van een gecentraliseerde tool die hen 
voorziet van hun eigen digitale instructeur?

Hoofdengineers 
en veldtechnici de 
mogelijkheid geven tot 
tweerichtingscommunicatie 

SeeVerify is een online platform waar je 
je eigen stapsgewijze instructies voor 
netwerktechnici kunt opstellen. Deze 
instructies zijn toegankelijk via een Android 
app. Maar het platform doet meer dan 
aanbevolen richtlijnen bieden. Het stelt 
technici in staat om metingen, gegevens en 
afbeeldingen in te voeren terwijl ze hun taken 
uitvoeren. Deze informatie kan vervolgens 
worden bekeken door een centrale beheerder, 
die de waarnemingen kan accepteren, 
afwijzen of aanvullen.

De kwaliteit van lokale 
netwerkgegevens waarborgen

SeeVerify maakt het mogelijk om processen 
in het netwerk te standaardiseren en 
het technisch toezicht te centraliseren. 
Instructies kunnen worden hergebruikt, 
ingepland of doorgestuurd naar technici in 
het veld wanneer er een noodgeval is. Ze 
kunnen ook worden toegevoegd aan een 
project voor grootschalige projecten, zodat 
taken gelijktijdig of in een gekozen volgorde 
kunnen worden uitgevoerd. Het is een 
effectieve oplossing voor een gecoördineerde 
aanpak van onderhoud en reparatie van 
industriële netwerken. 

De creatie en uitwisseling 
van best practices binnen het 
bedrijf vereenvoudigen

SeeVerify is gemakkelijk in gebruik. 
De gebruiker opent een lege gids om 
essentiële stappen toe te voegen en “ja/
nee”-beslissingen en meerkeuzeopties in 
te voegen die reageren op de invoer van 
de gebruiker. Om het proces te versnellen, 
maakt ingebouwde OCR-software het 
mogelijk om PDF’s te uploaden en te 
bewerken. Bij elke stap kunnen afbeeldingen, 
metingen en sjablonen worden toegevoegd. 
Eenmaal opgeslagen, kan het worden 
ingepland als een eenmalige of terugkerende 
taak. Gebruikers hebben dan via hun mobiele 
toestellen toegang tot de instructies om te 
zien wat er moet worden voltooid en op welke 
manier.
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Een verrassend effectieve manier om anderen 
te begeleiden bij best engineering practices en 
te zorgen voor conformiteit binnen de gehele 
organisatie.

→

Hoofdkenmerken → Online platform voor het maken, bewerken en publiceren 
    van op maat gemaakte instructies voor het hele bedrijf

→ OCR-software ingebouwd, zodat gescande tekst kan worden 
    vastgelegd, toegevoegd en bewerkt 

→ Sjablonen en beslissingsboom-algoritme 
    om stapsgewijze instructies te maken

→ Automatische handelingen en invoer van bijvoorbeeld datum, 
    tijd, afbeeldingen en metingen

→ Dashboard dat de verwachte en werkelijke tijd om een taak te 
    voltooien vergelijkt

→ Meerdere combinaties van gidsen, sjablonen en projecten zijn 
    toegestaan 

→ Toegankelijk via een app voor mobiele devices (alleen Android)

→ Gebruikerslicentie vereist, maar niet afhankelijk van een 
    ander Procentec-product 
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procentec.nl

Your network partner.

PROCENTEC Commercial Office
Vlasmarkt 1
3011 PW Rotterdam

PROCENTEC Delft
Stationsplein 10
2611 BV Delft

Tel. 0174-671 800
Fax 0174-671 801  
Email info@procentec.com


