
Weergave van jouw 
naam en rol in het 
systeem

Mijn taken
Klik hier om naar het 
tabblad met al jouw 

taken te gaan. 

Subprojecten
Klik hier om naar het 
tabblad met al jouw 

subprojecten te gaan.

Help
Deze knop is momenteel 

niet in gebruik. 
Heb je hulp nodig? 

Neem dan contact op 
met jouw PCA. 

Releases
Klik hier om te zien 

welke updates er in de 
tool zijn doorgevoerd.

Log uit
Klik hier om uit te 
loggen.

Tandwiel
Klik hier om de taal van 
jouw account te 
veranderen.

Kruimelpad
Hier zie je in welk 
tabblad je je momenteel 
bevindt. Je kunt op elk 
onderdeel klikken om 
terug te gaan.

Subproject details
Hier zie je de 
belangrijkste details van 
jouw subproject.

Bevindingen
Klik op dit tabblad om 
bevindingen aan te 
maken of te bewerken.

Afwijkingen
Klik op dit tabblad om 
afwijkingen aan te 
maken of te bewerken.

Documenten
Klik op dit tabblad om 
documenten te 
uploaden of 
downloaden.

Rapporten
Klik op dit tabblad om 
bevindingen- of 
afwijkingenrapporten 
aan te maken of in te 
zien.

Mijn bevindingen
Stel hier in of je alleen 
de door jou 
aangemaakte 
bevindingen wilt zien.

+ Nieuwe bevinding
Klik hier om een nieuwe 
bevinding aan te maken. 

Verstuur al mijn Fs naar 
LA
Klik hier om alle 
bevindingen naar de 
Lead Assessor te sturen. 
Hiermee gaan de 
bevindingen naar stap 2.

Detailinformatie van de 
bevindingen.

Klik hier om de 
bevinding te openen op 
een nieuw tabblad. 
Tip! Houd Ctrl ingedrukt 
om meerdere 
bevindingen tegelijk te 
openen.

Rijen per pagina
Stel hier in hoeveel 
bevindingen je tegelijk 
op het tabblad wilt zien. 

<   >
Klik hier om naar de 
volgende pagina met 
bevindingen te gaan. 

Zoeken
Typ hier om te zoeken. 
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Aanmaken
Klik hier om de 
bevinding of afwijking 
aan te maken.
Na het opslaan, is het 
mogelijk om de 
bevinding of afwijking te 
dupliceren of 
verwijderen.

Bevinding / afwijking
Selecteer hier of je een 
bevinding of een 
afwijking aanmaakt.
Wanneer je een 
afwijking aanmaakt, 
verschijnen er extra 
velden om in te vullen.

Formulier
Registreer in deze 
velden alle gegevens 
over jouw bevinding of 
afwijking. 

Opmaak
In velden waar vrije 
tekst ingevuld kan 
worden, is het mogelijk 
om opmaak toe te 
passen. 

Zoom uit
Klik hier om het veld 
paginagroot te maken. 


