Webpact
Keuringen en certificeringen online
Webpact
Uw klanten willen tegenwoordig het liefst op elk gewenst moment
op elke willekeurige plaats snel kunnen beschikken over de laatste
certificaten en keuringsresultaten. Dit is mogelijk met Webpact.
Hiermee kunt u per klant de certificaten en rapporten via het
internet op een beveiligde website beschikbaar stellen. Als u gebruik
maakt van de module Document Management kunnen deze
certificaten en rapporten zelfs worden aangevuld met bijvoorbeeld
de bijbehorende handleiding of berekeningen, zodat de klant direct
alle noodzakelijke informatie beschikbaar heeft.
Eenvoudig en automatisch
Voor uw klanten die gebruik mogen maken van Webpact geeft u dit
aan bij de klantgegevens en vult u een gebruikersnaam en password
in.
Nadat u vervolgens de gegevens voor een certificaat of
inspectierapport hebt ingevoerd of gewijzigd kunt u het document
voor Webpact publiceren als PDF of gewoon afdrukken. Tijdens het
afdrukken wordt er ook automatisch een PDF bestand aangemaakt
voor Webpact.
Zoeken
Uw klant krijgt met de gebruikersnaam en password toegang tot zijn
certificaten of inspectierapporten. Via een selectie van het
certificaattype (kettingen, staalkabels etc.) kan er op iedere kolom
worden gezocht naar specifieke certificaten of inspectierapporten.
Het overzicht kan op iedere kolom worden gegroepeerd, gefilterd of
gesorteerd. Door op het betreffende PDF bestand te klikken kan dit
worden weergegeven, afgedrukt en eventueel op de lokale PC
worden opgeslagen.
Excel Export button
Met behulp van de optionele Excel export button kan ieder
opgevraagd overzicht eenvoudig door uw klant worden
geëxporteerd naar Microsoft Excel. Hierdoor heeft uw klant altijd
een eigen overzichtslijst beschikbaar.
Combineren
Als u in Winpact beschikt over Document Management kunt u
eenvoudig en snel tijdens het publiceren verschillende documenten
combineren tot één PDF-document. Daarmee heeft uw klant in
plaats van alleen het certificaat of inspectierapport ook de
beschikking over bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzing, tekening of
ontwerpberekening.
IIS server
Webpact maakt gebruik van de Microsoft Internet Information
Server (IIS), deze is onderdeel van het Microsoft Server platvorm.
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