
Interactief, digitaal beheersplan

Management Check. Zo heet het online logboek van Aqua Assistan-
ce, dat we lanceerden in 2008. Een interactief, digitaal beheersplan 
dat zorgt voor efficiëntie en overzicht en daarom alom wordt ge-
waardeerd. We onderscheiden diverse modules: de legionellamo-
dule heet Aqua Check. 

Als u prioritaire gebouwen beheert, weet u dat u 
voor deze gebouwen een risicoanalyse en een be-
heersplan nodig hebt. Als de Inspectie Leefomge-
ving en Transport bij u langskomt, moet u aan kun-
nen tonen dat de opgestelde maatregelen uit het 
beheersplan daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Een logboek is verplicht. Dat betekent veel uitzoe-
ken, veel bijhouden, veel papierwerk, kortom: veel 
rompslomp. 

Nooit meer het overzicht kwijt
Dit alles kan veel eenvoudiger. Met trots presen-
teren wij ons interactief, digitaal beheersplan! 
Management Check is een makkelijk te hanteren 
instrument voor het op een juiste en overzichtelij-
ke manier naleven van de wetgeving. Uitvoerders 
en beheerders kunnen maatregelen invoeren en 
archiveren, maar het systeem biedt meer. In het 
managementsysteem slaat u documenten op zoals 
monsteruitslagen, facturen, onderzoeksrapporten 
en tekeningen. Zo bewaart u alles op één plek. Ma-
nagement Check geeft zo grip op uw archivering, 
planning en beheersmaatregelen. Medewerkers, 
beheerders, cliënten of externe dienstverleners 
worden per email aangestuurd. Waarden die bui-
ten de norm vallen of niet opgevolgde beheers-
maatregelen; niets kan u meer ontgaan. Bij ons 
systeem geldt: geen bericht is goed bericht!

We blijven door ontwikkelen 
Omdat innovatie bij ons gedreven wordt door de 
behoefte van onze klanten, is Management Check 
inmiddels ook beschikbaar voor brandveiligheid 
(module Fire Check), voedselveiligheid (module 
HACCP Check) en technisch onderhoud (module 
Main Check). Daarnaast is deze uit te breiden met 
dataloggers en intelligente spoelautomaten - zie 
hiervoor de aparte productbladen. En de ontwik-
keling gaat door! Aqua Assistance beschikt over 
eigen IT-personeel. Onze afdeling IT-development  
is voortdurend bezig met het uitbreiden en verbe-
teren van onze systemen.
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