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Woningcorporaties, vastgoedbedrijven, maar ook aannemers, schildersbedrijven en houtrot-inspecteurs besparen veel tijd met ATS-Gevelinspectie®,
het nieuwste product van ATS-Software®. Daarmee kunt u razendsnel gevelaanzichten ontwerpen compleet met in dezelfde software getekende kozijnen.
Maar ook heel eenvoudig gevel- en kozijngebreken vastleggen en calculaties
maken. Kortom, voor iedereen die te maken heeft met het onderhoud aan
gevels en kozijnen, is ATS-Gevelinspectie® een onmisbaar stuk gereedschap.
De mogelijkheden van ATS-GevelInspectie® op een rij:
• Conditie van gevels, kozijnen en geveltimmerwerk per project
in kaart brengen
• Gevels inclusief Kozijnen groeperen en afdrukken
• Kozijnen groeperen en per gevel afdrukken
• Herstelwerkzaamheden coderen en vastleggen
• Kosten herstelwerk bepalen
• Overzichtelijke rapporten presenteren
• Uit te voeren herstelwerkzaamheden voorbereiden
Eenvoudig gebreken vastleggen
Met ATS-Gevelinspectie® maakt u razendsnel tekeningen van gevels en de
hierin aanwezige kozijnen die u wilt inspecteren. De gebreken die u tijdens
de inspectie aantreft, kunt u vervolgens ter plaatse met (eigen) coderingen,
symbolen of tekst in de gevel of kozijn vastleggen.
Het resultaat? Een verzorgd en compleet beeld van de conditie van alle in
het project aanwezige gevels en kozijnen. U en uw opdrachtgevers zullen
aangenaam verrast zijn.
Zie het volgende voorbeeld waarin onderstaande coderingen voor de
geconstateerde gebreken zijn verwerkt
Herstel van aangetast hout met een laminaatsysteem
Herstel van aangetast hout met een laminaatsysteem
Afdichten van open verbindingen in ramen en kozijnen
Afdichten van naden en open verbindingen in draaiende delen
Behandelen van natuurlijke gebreken zoals kwasten en noesten
Omtrekspeling controleren en zonodig aanpassen
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Nooit meer achteraf schetsen uitwerken
Achteraf schetsen uitwerken op kantoor is met ATS-Gevelinspectie® niet meer
nodig. Met het programma geïnstalleerd op uw laptop of tablet, kunt u tijdens
de inspectie alle gebreken direct vastleggen.
U hoeft alleen het symbool van het geconstateerde gebrek op uw beeldscherm
te selecteren en in de getoonde gevel te slepen.
Dus wilt u het vervangen van een glaslat, slecht voegwerk of de deelvervanging van een dorpel of stijl registreren? Selecteer de aanduiding of
het symbool op uw beeldscherm en plaats deze direct in de geveltekening.
Nooit meer dubbel werk
Omdat de woningen of gebouwen die u moet inspecteren vaak dezelfde, maar
dan gespiegelde kozijnen bevatten, heeft ATS-Gevelinspectie® een handige
kopieer- en spiegelfunctie. Daarmee kunt
u een getekende gevel
inclusief de kozijnen met
één druk op de knop
kopiëren en/of spiegelen.
Zo stelt u eenvoudig het
gewenste gevelaanzicht
samen voor de volgende
woning die u moet inspecteren.
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Nooit meer handmatig optellen of uitzoeken
Zodra u de gevelinspectie heeft afgerond, telt ATS-Gevelinspectie® met
één druk op de knop alle vastgelegde gebreken bij elkaar op. Alfabetisch
gerangschikt naar soort en omschrijving. Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag hoeveel open-penverbindingen per project, per gevel of zelfs per etagewoning gerepareerd moeten worden. Telfouten of gemiste gebreken zijn
voorgoed verleden tijd!
Nooit meer handmatig calculeren
In de renovatie- en onderhoudsbibliotheek zijn de herstelkosten direct
wgekoppeld aan elk gevel- of kozijngebrek. Heeft u alle gebreken geregistreerd, dan heeft u dus ook meteen een overzicht van alle herstelkosten!
Renovatie- en Onderhoudbibliotheek
Werkt u voor meerdere vastgoedbeheerders of opdrachtgevers? Ook voor
die situatie biedt ATS-Gevelinspectie® aan de softwaregebruiker de mogelijkheid om de gebreken met hun eigen symbolen en prijzen in de Renovatie- en
Onderhoudbibliotheek vast te leggen en te gebruiken.
Direct aan de slag!
Op basis van de geveltekeningen kunt u, of kunnen uw medewerkers direct
aan de slag met de uit te voeren herstelwerkzaamheden.
De geveltekeningen met daarop de gebreken zijn namelijk direct als werkinstructie beschikbaar. En op basis van de groepsindelingen is ook de
omvang van de reparaties van de gebreken meteen duidelijk.
Geen extra werkvoorbereiding meer dus! Afgeronde herstelwerkzaamheden
zijn eenvoudig per gebrek in de tekening gereed te melden.
Werkplaatstekening
Wilt u een kozijn in zijn geheel vervangen of slechts een raam, deur of
paneel? Ook dan hebt u met ATS-Gevelinspectie® in een handomdraai een
complete werkplaatstekening met maatvoering beschikbaar!
Meer informatie?
Wilt u meer informatie of een demonstratie?
Neem contact met ons op via (010) 5190190 of
mail naar info@ats-software.nl.
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