werk efficiënter,
bespaar tijd
en voeg waarde toe aan uw rollen

Wat is countroll® ?
Countroll® is een gebruiksvriendelijk all-in-one industrieel IOT-platform
waarmee u uw rolgegevens kan
RAADPLEGEN, BEHEREN, ANALYSEREN en CONTROLEREN
via het countroll® webportaal en de countroll® mobiele applicatie.

De countroll® voordelen
Dankzij countroll® heeft u steeds al uw roldata bij de hand. Voeg waarde toe aan
uw rollen, werk efficiënter, bespaar tijd en kosten door al uw roldocumenten in een
oogwenk te raadplegen en te beheren, waar u ook bent en op elk moment!
•
•

•
•

•

•
•

Raadpleeg uw roldocumenten en -gegevens op één plek, altijd en overal,
dankzij het cloud gebaseerde countroll® platform
Al uw roldocumenten worden automatisch geüpload door uw fabrikant,
zoals bijv. de labelgegevens, de inspectierapporten, de technische fiches, uw
technisch plan en tijdlijn events
Upload en pin uw eigen documenten, afbeeldingen en geluidopnames aan
uw rollen
Voeg persoonlijke informatie toe aan uw rollen, zoals beschrijvingen,
locaties, posities, ...
Bouw een geschiedenis van elke van uw rollen op door gebeurtenissen te
maken en te bewerken
Met één klik een duidelijk overzicht van al uw rollen
Beveiliging is de sleutel: gegevens worden opgeslagen op een
beveiligd platform en zijn alleen zichtbaar voor geautoriseerde gebruikers
Traceerbaarheid van rollen
Automatische e-mailmeldingen: rolontvangst en -vertrek

Hoe werkt countroll®?
Elke rol krijgt een uniek countroll®-label met een unieke QR-code. Dankzij deze QR-code
heb je eenvoudig toegang tot al je rolgegevens via de countroll® app en
het countroll® webportaal.

1. Krijg toegang tot al uw rolgegevens via de countroll

®

mobiele app

Download de gratis countroll®-app in de Google PlayStore. Open de app, registreer met uw
fabrikantaccount-ID en log in. Scan de QR-code met de app of typ uw countroll® rol-ID in
en u krijgt onmiddellijk toegang tot al uw rolgegevens, zoals de labelgegevens, de
inspectierapporten, de technische fiches, uw technisch plan, tijdlijn events, ...

Scan de QR TAG met de
countroll® mobiele app

2. Krijg toegang tot uw rolgegevens via het webportaal
Open het webportaal (https://app.countroll.com), registreer met uw fabrikantaccount-ID, log in en
voer uw countroll® rol-ID in. Eenmaal ingevoerd, kunt u al uw rolgegevens raadplegen.

Ga eenvoudigweg met uw smartphone, tablet of computer
naar https://app.countroll.com.
Open uw account, log in en selecteer uw rol.

€1

per rol
per maand

Wat kost countroll®?
Het gebruik van alle basis countroll®-functies is gratis.
Het gebruik van de PRO features kost slechts € 1 per rol per maand.

Gratis versie

PRO versie
2 months free trial

•

countroll® app •
•
•
•

countroll®
webportaal

•
•
•
•
•
•
•

Toegang tot alle individuele rol- en bekledingsgegevens: tijdlijn,
etiketgegevens, inspectierapporten, technisch fiches en
technisch plan
Upload foto’s en ander document naar gebeurtenissen
Maak een tijdlijn door handmatige gebeurtenissen toe te voegen
Identificeer uw rollen
Toegang tot alle individuele rol- en bekledingsgegevens: tijdlijn,
etiketgegevens, inspectierapporten, technisch fiches en
technisch plan
Zoek, filter en sorteer rollen
Maak een tijdlijn door handmatige gebeurtenissen toe te voegen
Upload foto’s en ander document naar gebeurtenissen (drag & drop)
Overzicht van alle rollen
Creëer en voeg een bedrijfsboomstructuur toe
Voeg fysieke locatie toe aan rollen
Bewerk de kerneigenschappen en voeg rolbeschrijvingen toe

www.countroll.com | info@countroll.com
Klein Frankrijkstraat 34B - 9600 RONSE - België- Tel +32 55 23 76 43
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