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1. Algemeen 
 
Saltini Clean maakt gebruik van de zogenoemde Saltini WebConsole en de Saltini app (mobiele applicatie) voor 
het uitvoeren van VSR-KMS en DKS keuringen. 

 
1.1. WebConsole 
Voor het aanmaken en bekijken van gegevens heeft u de Saltini WebConsole nodig. Voor het goed 
functioneren van de WebConsole zijn bepaalde systeemeisen noodzakelijk. U heeft minimaal het volgende 
nodig: 

• een Mac-computer met de Safari (laatste versie) OF Google Chrome 
• een Windows-computer met Google Chrome, Internet Explorer (versie 10 of hoger) OF Microsoft Edge 

nodig 
• een beeldschermresolutie van minimaal 1280 x 800 pixels 

 
Wilt u optimaal gebruik maken van de WebConsole, dan adviseren wij: 

• Mac- of Windows-computer met Google Chrome  
• Een beeldschermresolutie van 1920 x 1080 pixels (of hoger) 

 
1.1.1. Inloggen en uitloggen 
Om toegang te krijgen tot de WebConsole, gaat u naar saltiniclean.com. Hier kunt u inloggen met uw 
persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. 
 

 
 
Nadat u bent ingelogd, komt u op het dashboard. Hier ziet u een overzicht met de meest recente en de 
toekomstige keuringen.  

 

http://saltiniclean.com/
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Als u wilt uitloggen klikt u op uw bedrijfslogo in de rechterbovenhoek van het scherm. Kies vervolgens op 
Uitloggen.  

 
 
1.1.2. Wachtwoord vergeten 
Indien u uw wachtwoord bent vergeten, dan kunt u deze resetten. Ga hiervoor naar www.saltiniclean.com en 
klik op Wachtwoord vergeten?.  
 

 
 

http://www.saltiniclean.com/
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In het scherm dat opent, vult u uw e-mailadres. Het systeem zal u binnen enkele minuten een link per e-mail 
sturen, waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen.   
 

 
 
1.1.3. Nog uit te voeren inventarisaties en keuringen 
U kunt alle nog uit te voeren keuringen en inventarisaties zien via het Belletje-icoon in de WebConsole. Om de 
openstaande keuringen en inventarisaties te bekijken, klikt u op het belletje in de rechter bovenhoek van het 
scherm (naast uw logo). Deze functie is ten alle tijden en in alle schermen beschikbaar.  
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Wanneer u op het belletje klikt opent een drop-down menu met alle openstaande inventarisaties en keuringen.  
 
Notitie! In dit overzicht ziet u alle openstaande keuringen en inventarisaties, ongeacht de inspecteur. Echter, u 
ziet alleen de openstaande keuringen en inventarisaties van locaties waar u ook daadwerkelijk toegang toe 
heeft.  
 
1.2. Mobiele applicatie 
Voor het uitvoeren van inventarisaties en keuringen heeft u de Saltini app (mobiele applicatie) nodig. De 
mobiele applicatie kan gedownload worden via de App Store. Om de app te downloaden, opent u de App Store 
op uw iPad. Zoek met de zoekfunctie naar Saltini Clean en klik op het download icoon om de app te installeren.  
 
Voor het gebruik van de mobiele applicatie heeft u minimaal een iPad met IOS-versie 10 aan. Maar voor een 
optimaal gebruik adviseren wij een iPad air 2 (of nieuwer) met IOS 10 of hoger aan. Op dit moment is het nog 
niet mogelijk om de mobiele applicatie te gebruiken met een Android toestel. Verwacht wordt dat deze 
mogelijkheid vanaf 1 januari 2019 wordt toegevoegd aan het systeem.  
 
Wanneer u de app voor de eerste keer gebruikt, dient u in te loggen met uw persoonlijke gebruikersnaam en 
wachtwoord. Zolang u niet op log uit klinkt, blijft u ingelogd in de mobiele applicatie en hoeft u niet opnieuw 
uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren.  
 

 
 
Notitie! Wanneer er een internetverbinding beschikbaar is, zal de app iedere minuut synchroniseren met de 
WebConsole. Dit betekent dat nieuw aangemaakte inventarisaties en keuringen met de WebConsole 
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automatisch worden gedownload op de mobiele applicatie van de relevante inspecteur. Tevens betekent dit 
dat alle resultaten ingevoerd in de mobiele applicatie automatisch worden gesynchroniseerd en geüpload in de 
WebConsole. Wanneer er geen actieve internetverbinding beschikbaar is, kunnen inventarisaties en keuringen 
nog steeds uitgevoerd worden. De resultaten zullen dan met de WebConsole worden gesynchroniseerd zodra 
er een internetverbinding actief wordt.  
 
Notitie! U kunt pas op log uit klikken, wanneer alle gegevens vanuit de mobiele applicatie zijn 
gesynchroniseerd met de WebConsole. Zolang er gegevens nog niet gesynchroniseerd zijn, is uitloggen niet 
mogelijk en kunt u hier niet op klikken. 
 
Notitie! Afgeronde keuringen en inventarisaties worden van de iPad verwijderd, zodra u op log uit klikt. Als u 
niet op log uit klikt, worden de afgeronde keuringen en inventarisaties na drie dagen van de iPad verwijderd. 
Uiteraard worden keuringen en inventarisaties alleen verwijderd als de synchronisatie volledig is afgerond.  
 
Nadat u bent ingelogd in de mobiele applicatie ziet u een overzicht met alle nog uit te voeren inventarisaties, 
keuringen en reeds voltooide inventarisaties en keuringen.  
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2. Opdrachtgevers en organisatieonderdelen 
 
Wanneer u in het menu op Locaties (linkerkant van de pagina) klikt, krijgt u een overzicht van alle 
opdrachtgevers, organisatieonderdelen en locaties die in het systeem zijn ingevoerd. Hier kunt u tegens 
opdrachtgevers, organisatieonderdelen en locaties aanmaken.  
 

 
 
2.1. Aanmaken opdrachtgevers en organisatieonderdelen 
 
2.1.1. Nieuwe opdrachtgever aanmaken 
Om een nieuwe opdrachtgever aan te maken, klikt u op Locaties en vervolgens op + Nieuw 
(rechterbovenhoek).  
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In het scherm dat opent kunt u alle informatie van de opdrachtgever invoeren, zoals naam, adres, 
telefoonnummer, etc. Wanneer alle gegevens ingevuld zijn, klikt u op Opslaan. U gaat automatisch terug naar 
het overzicht met alle opdrachtgevers en de nieuwe opdrachtgever is toegevoegd aan de lijst met 
opdrachtgevers.   
 
2.1.2. Nieuw organisatieonderdeel aanmaken 
Wanneer u een nieuw organisatieonderdeel wilt aanmaken, dan klikt u op de + naast de opdrachtgever waar u 
een organisatieonderdeel wilt aanmaken.  

 
In het scherm dat opent kunt u alle informatie van het organisatieonderdeel invoeren. Bent u klaar met het 
invoeren van alle gegevens? Klik dan op Opslaan. U gaat automatisch terug naar het overzicht met alle 
opdrachtgevers. Het organisatieonderdeel kunt u terugvinden onder de juiste opdrachtgever door op het ^ 
icoon te klikken naast naam van de opdrachtgever.  
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2.2. Inzien gegevens van opdrachtgever of organisatieonderdeel 
Om de ingevoerde gegevens van een opdrachtgever of een organisatieonderdeel in te zien, klikt u op het oog-
icoon naast de naam van de organisatie of het organisatieonderdeel. Een nieuw venster opent met alle 
gegevens van de organisatie of het organisatieonderdeel.  

 
 
2.3. Aanpassen gegevens van opdrachtgever of organisatieonderdeel 
Om gegevens van een organisatie of organisatieonderdeel aan te passen, klik op het pen & papier symbool 
naast de naam van de opdrachtgever of het organisatieonderdeel.  

 
Er wordt een nieuw scherm geopend waar u de gegevens kan aanpassen. Als u klaar bent met het aanpassen 
van de gegevens, klikt u op Opslaan. De gegevens zijn nu succesvol gewijzigd in het systeem.  
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2.4. Verwijder opdrachtgevers en organisatieonderdelen 
Om een opdrachtgever of een organisatieonderdeel te verwijderen, klik op de het prullenbak-icoon achter de 
naam van de opdrachtgever of het organisatieonderdeel. In het scherm dat opent, kunt u de actie bevestigen 
door op Verwijder te klikken. De opdrachtgever of het organisatieonderdeel is nu verwijdert. Let op! Het 
verwijderen van opdrachtgevers of organisatieonderdelen is permanent en kan niet teruggedraaid worden.  
 

 
 
2.5. Opdrachtgevers en organisatieonderdeel activeren of deactiveren 
Wanneer een opdrachtgever of organisatieonderdeel niet meer actief is, maar u de gegevens nog wel wilt 
bewaren in het systeem, dan kunt u deze deactiveren. Dit kunt u doen door op het Deactiveer-icoon achter de 
naam van de opdrachtgever of het organisatieonderdeel te klikken. Vervolgens bevestigt u de actie door in het 
pop-upscherm op Deactiveer te klikken. De opdrachtgever of het organisatieonderdeel is nu inactief gemaakt.  
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Wilt u de inactieve opdrachtgevers of organisatieonderdelen niet langer in het overzicht terugzien? Klik dan op 
Verberg inactieve objecten in de rechterbovenhoek van het scherm.  
 

 
 
Om opdrachtgevers en organisatieonderdelen te activeren klikt u op het symbool met het Vinkje naast de 
naam van de opdrachtgever of het organisatieonderdeel dat u wilt activeren. Bevestig de actie door op 
Activeer te klikken. De opdrachtgever of het organisatieonderdeel heeft nu de status actief gekregen.  
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3. Locaties 
 
3.1. Nieuwe locatie toevoegen 
Locaties kunnen aangemaakt worden bij een organisatieonderdeel. Om een locatie aan te maken, klikt u op het 
+-symbool naast het organisatieonderdeel waar de locatie bij hoort.  

 
 
 
Er opent een nieuw scherm waar de gegevens van de locatie ingevoerd kunnen worden. Zodra de gegevens 
juist zijn ingevoerd, klikt u op Opslaan. De locatie wordt nu geopend en is aangemaakt in het systeem. 
 
Notitie! De inspecteur die u kiest bij het aanmaken van de locatie, is de standaard inspecteur voor iedere 
keuring. Maar, indien nodig, kan de inspecteur handmatig gewijzigd worden bij het aanmaken van een keuring.  
 
Notitie! De informatie welke ingevoerd wordt in het veld ‘Opmerkingen voor inspecteur’ worden voorafgaand 
aan iedere keuring van deze locatie getoond.  
 
Om alle locaties van een organisatieonderdeel in te zien, klik op het ^-icoon achter het organisatieonderdeel.  
 
3.2. Locatiegegevens inzien 
De gegevens van de locatie kunt u inzien door via Locaties de juiste opdrachtgever en het juiste 
organisatieonderdeel uit te klappen. U ziet nu een overzicht met alle locatie welke ingevoerd zijn onder dit 
organisatieonderdeel. Vervolgens klikt u op de naam van de locatie die u wilt inzien.   
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Een nieuw scherm opent met alle relevante informatie van de locatie, zoals adres, website, telefoonnummer, 
maar ook de geschiedenis van keuringen, plattegronden en een overzicht van de ruimtecategorieën.  
 
3.3. Locatiegegevens wijzigen 
Open de locatie (zie paragraaf 3.2) en klik op Wijzig bij de kolom Details.  
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In het scherm dat opent, kunt u de gegevens wijzigen. Nadat de juiste gegevens gewijzigd zijn, klikt u op 
Opslaan. De gegevens zijn nu aangepast in het systeem.  
 
3.4. Locatie verwijderen 
Open de locatie (zie paragraaf 3.2) en klik op verwijder in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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Wanneer u op Verwijder heeft geklikt, verschijnt een pop-up scherm. Hier kunt u de actie bevestigen door op 
Verwijderen te klikken.  
 
3.5. Locatie activeren/deactiveren 
Open de locatie (paragraaf 3.2.) en klik op Deactiveer/ Activeer in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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Wanneer u op Deactiveer/ Activeer heeft gedrukt, opent een pop-up scherm. Hier kunt u de actie bevestigen 
door op Deactiveer/ Activeer te klikken. De status van de locatie is nu gewijzigd.  
 
3.6. Plattegrond toevoegen aan locatie 
Plattegronden kunnen toegevoegd worden aan een locatie. Om een plattegrond toe te voegen, gaat u naar de 
locatie. Scrol naar beneden in het scherm totdat u aan de linkerkant de kolom Plattegronden ziet. Klik op + 
Nieuw om een nieuwe plattegrond toe te voegen.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend.  

 
 
Kies het juiste bestand (PDF, JPG, PNG or GIF) op jouw computer, vul een naam en de juiste bouwlaag in. Klik 
vervolgens op Opslaan. De plattegrond is nu opgeslagen bij de locatie en is zichtbaar tijdens het uitvoeren van 
een inventarisatie en keuring.  
 
Notitie! Het is niet mogelijk om een PDF met meerdere pagina’s in een keer op te slaan als plattegrond, omdat 
dan alleen de eerste pagina voor de inspecteur zichtbaar is tijdens een inventarisatie en keuring. Wilt u dat alle 
pagina’s zichtbaar zijn in het systeem? Splits dan de PDF in aparte pagina’s en upload deze per stuk.   
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3.7. Contactpersoon toevoegen aan locatie 
Om een contactpersoon aan de locatie toe te voegen, opent u de gewenste locatie. Scrol vervolgens naar 
beneden totdat u Contacten (rechter kolom) ziet. Klik vervolgens op + Nieuw.   

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend.  

 
 
Selecteer de gewenste contactpersoon uit het keuzemenu en klik op Opslaan. De contactpersoon is nu 
gekoppeld aan de locatie.  
 
Notitie! Voordat contactpersonen gekoppeld kunnen worden aan een locatie, moeten deze aangemaakt 
worden in het systeem. Hoe dit gedaan moet worden, kunt u terugvinden in hoofdstuk 4 van deze handleiding.  
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3.8. Documenten toevoegen aan een locatie 
Naast plattegronden kunnen ook overige documenten toegevoegd worden (bijvoorbeeld een periodieke 
planning of werkprogramma) aan een locatie. Om een document toe te voegen, gaat u naar de juiste locatie en 
scrolt u naar beneden totdat u in de rechterkolom Documenten ziet. Om een document toe te voegen, klikt u 
op +Nieuw.  

 
 
In het nieuwe scherm dat opent, vult u de juiste gegevens in en voegt u een bestand (PDF) vanaf uw computer 
toe. Heeft u alle gegevens juist ingevoerd? Klik dan op Opslaan. Het document is nu toegevoegd aan de locatie.  
 
3.9. Ruimtestaat 
Een ruimtestaat kan op twee manieren toegevoegd worden aan het systeem: 

1. Iedere ruimte afzonderlijk en handmatig toevoegen 
2. Een ruimtestaat importeren vanuit Excel 

 
3.9.1. Ruimtes handmatig toevoegen 
Om ruimtes handmatig toe te voegen, gaat u naar de gewenste locatie en scrolt u naar beneden totdat u de 
kolom Ruimten ziet. Klik op + Nieuw om een ruimte toe te voegen.  
 



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

23 

 
 
In het nieuwe scherm dat opent vult u de juiste gegevens in van de ruimte, zoals het ruimtenummer, de 
bouwlaag en de ruimtecategorie. Wanneer alle gegevens juist zijn ingevuld, klikt u op Opslaan. De ruimte is nu 
toegevoegd aan de ruimtestaat.  
 
Notitie! Bouwlagen en ruimtecategorieën moeten zijn toegevoegd aan de Bibliotheek voordat de ruimte 
aangemaakt kan worden in het systeem. Het toevoegen van Bouwlagen en ruimtecategorieën aan Bibliotheken 
leert u in Hoofdstuk 5.  
 
Notitie! In het geval van verschillende bouwdelen, worden de ruimtes tijdens een inventarisatie of keuring 
gegroepeerd op basis van het bouwdeel. De verschillende bouwdelen toont de verschillende bouwdelen op 
alfabetische volgorde op basis van de naam van het bouwdeel.   
 
3.9.2. Ruimtestaat importeren vanuit Excel 
Een ruimtestaat kan in een keer gedownload worden vanaf een Excel Document. Om een Excel document te 
importeren gaat u naar de kolom Ruimten bij de locatie. Daar klikt u op Importeer van Excel.  
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In het scherm dat opent, kiest u een bestand vanaf uw computer en vult u de juiste gegevens in. Daarna klikt u 
op Opslaan. De ruimtestaat wordt nu verwerkt en geïmporteerd bij de locatie.  
 
Notitie! Bouwlagen en ruimtecategorieën moeten zijn toegevoegd aan de Bibliotheek voordat de ruimte 
aangemaakt kan worden in het systeem. Het toevoegen van Bouwlagen en ruimtecategorieën aan Bibliotheken 
leert u in Hoofdstuk 5.  
 
Notitie! Iedere rij binnen het importbestand moet een ruimte bevatten. Wanneer er binnen het document 
meerdere rijen gebruikt worden voor een ruimte, kan het bestand niet geïmporteerd worden.  
 
3.9.3. Wijzig, splits, (de)activeer of verwijder ruimten 
Voor het wijzigen, splitsen, (de)activeren of verwijderen van ruimten, gaat u naar de kolom Ruimten bij de 
locatie.  
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Voor het wijzigen van een ruimte, klikt u op het Pen & Papier icoon naast de ruimte welke u wilt wijzigen. Een 
nieuw scherm opent met alle informatie van de ruimte. Hier kunt u de gegevens wijzigen. Bent u klaar? Klik dan 
op Opslaan en de gegevens zijn gewijzigd.  
 

 
 
 
Voor het splitsen van een ruimte klikt u op het pijltjes icoon naast de ruimte welke gesplitst moet worden. Een 
nieuw scherm wordt geopend met de vraag ‘In hoeveel delen wilt u de ruimte splitsen?’. Voer het juiste 
aantal in en klik op Opslaan. De ruimte is nu gesplitst in verschillende delen met een alfabetische toevoeging 
achter iedere ruimte.  
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Om een ruimte te (de)activeren, klikt u op het Deactiveer icoon naast de ruimte welke gedeactiveerd moet 
worden. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u ruimte [nummer] wilt deactiveren?. 
Bevestig de actie om de ruimte definitief te deactiveren. De ruimte krijgt de status Inactief en zal niet langer 
onderdeel zijn van toekomstige inventarisaties of keuringen.  
 

 
 
Gedeactiveerde ruimten blijven zichtbaar in de ruimtestaat met de status Inactief. Het is hierdoor ten alle 
tijden mogelijk om ruimten opnieuw te activeren. Om een inactieve ruimte actief te maken, klik op het 
Activeer icoon naast de ruimte. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u ruimte [nummer] 
wilt activeren? Om de ruimte te activeren, klik op Activeer. De status van de ruimte is nu gewijzigd naar Actief 
en de ruimte wordt weer mee genomen bij inspecties en keuringen.  
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Om een ruimte te verwijderen van de ruimtestaat, klik op het prullenbak icoon naast de ruimte die verwijderd 
moet worden. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u ruimte [nummer] wilt verwijderen?. 
Om de ruimte definitief te verwijderen, druk op Verwijder. De ruimte is nu verwijderd uit het systeem en kan 
niet meer teruggehaald worden.  

  



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

28 

4. Contactpersonen 
 
Voordat contactpersonen toegevoegd kunnen worden aan een locatie, moeten deze toegevoegd zijn bij de 
sectie Contactpersonen.  
 
4.1. Contactpersonen toevoegen 
Klik op Contactpersonen in het linker menu om contactpersonen toe te kunnen voegen.  
 

 
 
In het scherm dat opent vindt u een overzicht van alle contactpersonen die op dit moment in het systeem zijn 
toegevoegd. Om een nieuwe contactpersoon toe te voegen, klik op + Nieuw.  
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Een nieuw scherm wordt geopend waar alle informatie over een contactpersoon kan worden toegevoegd. Bent 
u klaar met het invullen van het formulier? Klik dan op Opslaan. De contactpersoon is nu toegevoegd aan het 
systeem en kan gekoppeld worden aan een locatie. Als u meer wilt weten over het koppelen van 
contactpersonen aan locaties, kijk dan bij Hoofdstuk 3.5.  
 
4.2. Wijzigen, samenvoegen en verwijderen van contactpersonen   
Bij Contactpersonen kunt u contacten ook wijzigen, samenvoegen en verwijderen.  
 
Voor het wijzigen van de gegevens van een contactpersoon, klik op het Pen & Papier symbool naast de naam 
van de contactpersoon. In het scherm dat opent, kunt u alle huidige gegevens van de contactpersoon inzien. 
Hier kunt u direct de gegevens van de contactpersoon wijzigen. Bent u klaar met wijzigen? Klik dan op Opslaan 
en de gegevens zijn gewijzigd.  
 

 



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

30 

Als u contactpersonen wilt samenvoegen, klikt u op het Pijltjes icoon naast de naam van het contact dat u wilt 
samenvoegen.  
Notitie! Samenvoegen van contactpersonen is bedoeld om dubbele contactpersonen te verwijderen, terwijl de 
koppelingen met locaties blijft bestaan. Het contact dat u op dit moment selecteert, is het contact dat in het 
systeem gehanteerd blijft. Het is daarom belangrijk om hier te kiezen voor de contactpersoon met de meest 
up-to-date/ complete informatie.  
 

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend. Selecteer in het drop-down menu de contactpersoon die u wilt 
samenvoegen.  
 
Notitie! De contactpersoon welke u selecteert van het drop-down menu wordt na het samenvoegen uit het 
systeem verwijderd.  
 
Zodra u de juiste contactpersoon heeft geselecteerd, druk op Voeg samen. De contacten worden nu 
samengevoegd. Dit betekent dat alle locaties waar de samengevoegde contactpersoon aan gekoppeld was, nu 
een nieuwe contactpersoon hebben.  
 
 
  



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

31 

Om een contactpersoon te verwijderen, klikt u op het Prullenbak icoon naast de naam van de contactpersoon. 
Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u [naam contactpersoon] wilt verwijderen? Klik op 
Verwijder om de contactpersoon definitief uit het systeem te verwijderen.  
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5. Bibliotheek 
 
Om de bibliotheek te open, klikt u in het linker menu op Bibliotheek.  

 
 
In de bibliotheek kunt u ruimtecategorieën, elementen en bouwlagen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Om 
het u gemakkelijk te maken is de bibliotheek vanaf het begin gevuld met de meest gebruikte 
ruimtecategorieën, elementen en bouwlagen. Uiteraard kunt u deze naar uw eigen wens aanpassen.  
 
Notitie! Voordat u ruimten kan toevoegen aan uw locatie, is het belangrijk dat de bibliotheek volledig 
bijgewerkt is met de benodigde ruimtecategorieën, elementen en bouwlagen.  
 
5.1. Ruimtecategorieën  
Ruimtecategorieën kunnen toegevoegd, gewijzigd en verwijderd worden in de Bibliotheek. Open hiervoor de 
Bibliotheek en klik op Ruimtecategorieën in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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In het scherm dat opent, treft u alle ruimtecategorieën die op dit moment toegevoegd zijn in het systeem.  
 
Om een nieuwe ruimtecategorie toe te voegen, klik op + Nieuw.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend, waar u de gegevens van een ruimtecategorie kan invoeren. Wanneer u 
klaar bent met het invullen van de gegevens, klik op Opslaan. De ruimtecategorie is nu toegevoegd aan de 
Bibliotheek.  
 
Om een ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op het Pen & Papier icoon naast de ruimtecategorie welke u wilt 
wijzigen. Een nieuw scherm opent met alle huidige informatie van de ruimtecategorie. Hier kunt u direct de 
informatie wijzigen van de ruimtecategorie. Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan. De ruimtecategorie is nu 
aangepast in de bibliotheek. 

 
 
 
Om een ruimtecategorie te verwijderen, klikt u op het Prullenbak icoon naast de ruimte categorie welke 
verwijderd moet worden. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u [ruimte categorie] wilt 
verwijderen?. Klik op Verwijder om de ruimtecategorie definitief uit het systeem te verwijderen.  
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5.2. Elementen 
U kunt elementen toevoegen, wijzigen, samenvoegen en verwijderen in de Bibliotheek. Hiervoor gaat u naar de 
Bibliotheek en opent Elementen door op Elementen te klikken in de rechterbovenhoek van uw scherm. 
 

 
 
Het scherm dat opent, geeft een overzicht van alle elementen die op dit moment in het systeem toegevoegd 
zijn. 
 
Om een nieuw element toe te voegen, klikt u op + Nieuw.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend waar u alle gegevens van een element kunt invoeren. Wanneer u klaar 
bent met het invoeren van de gegevens, klikt u op Opslaan. Het element is nu toegevoegd aan de bibliotheek.  
 
Om een element te wijzigen, klikt u op het Pen & Papier icoon naast het element dat u wilt wijzigen. Een nieuw 
scherm wordt geopend met de huidige gegevens van het element. Hier kunt u direct de gegevens wijzigen. 
Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan. De gegevens zijn nu aangepast in de Bibliotheek en bij de locaties 
waar dit element is toegevoegd.  
 

 
 
Wanneer u elementen wilt samenvoegen, klikt u op het Pijltjes icoon naast het element dat u wilt 
samenvoegen.  
 
Notitie! Samenvoegen van elementen is bedoeld om dubbele elementen te verwijderen, terwijl de koppelingen 
met locaties blijft bestaan. Het element dat u op dit moment selecteert, is het element dat in het systeem 
gehanteerd blijft. Het is daarom belangrijk om hier te kiezen voor het element met de meest up-to-date/ 
complete informatie.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend. Selecteer in het drop-down menu het element dat u wilt samenvoegen.  
 
Notitie! Het element welke u selecteert uit het drop-down menu wordt na het samenvoegen uit het systeem 
verwijderd.  
 
Zodra u het juiste element heeft geselecteerd, drukt u op Voeg samen. De elementen worden nu 
samengevoegd. Dit betekent dat alle locaties waar de elementen aan gekoppeld waren, nu het overgebleven 
element gekoppeld hebben gekregen.   
 
Om een element te verwijderen, klikt u op het Prullenbak icoon naast het element dat verwijderd dient te 
worden. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u [element] wilt verwijderen?. Om het 
element definitief uit het systeem te verwijderen, klikt u op Verwijder.  
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5.3. Bouwlagen   
In de bibliotheek kunt u bouwlagen toevoegen, wijzigen en verwijderen. Ga hiervoor naar de Bibliotheek en klik 
op Bouwlagen in de rechterbovenhoek van het scherm.  

 
 
In het scherm dat opent, ziet u een overzicht van alle bouwlagen die momenteel in de Bibliotheek zijn 
opgenomen.  
 
Om een nieuwe bouwlaag toe te voegen, klikt u op + Nieuw.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend, waar u de gegevens van de bouwlaag kunt invoeren. Bent u klaar met het 
invoeren van de gegevens? Klik dan op Opslaan. De bouwlaag is nu toegevoegd aan de bibliotheek.  
 
Notitie! De code voor de bouwlaag is de code die gebruikt wordt voor het identificeren van de bouwlaag. Deze 
code wordt getoond bij het uitvoeren van een inventarisatie of keuring. De volgorde van de bouwlagen wordt 
gebruikt om de ruimten tijdens een inventarisatie/ keuring te ordenen. Voor het ordenen van bouwlagen zijn 
zowel positieve als negatieve nummers met maximaal 1 decimaal achter de komma geoorloofd.   
 
Om een bouwlaag te wijzigen, klikt u op het Pen & Papier icoon naast de bouwlaag welke gewijzigd dient te 
worden. Een nieuw scherm wordt geopend waar u alle huidige informatie van de bouwlaag kunt inzien. Hier 
kunt u ook direct de informatie van de bouwlaag wijzigen. Bent u klaar met het wijzigen van de gegevens, klik 
dan op Opslaan. De gegevens zijn nu aangepast in de bibliotheek.  

 
Om een bouwlaag te verwijderen uit de bibliotheek, klikt u op het Prullenbak icoon naast de bouwlaag welke u 
wilt verwijderen. Een nieuw scherm opent met de vraag Weet u zeker dat u [bouwlaag] wilt verwijderen?. Om 
de actie uit te voeren, klik op Verwijder. De bouwlaag is nu definitief verwijderd uit het systeem.  
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6. Inventarisatie voorbereiden 
 
Notitie! Voordat u een inventarisatie kan voorbereiden, is het belangrijk dat de ruimtestaat van de locatie 
correct is ingevoerd in het systeem. Houdt er daarnaast rekening mee dat er voor organisaties of locaties die de 
status inactief hebben geen inventarisatie aangemaakt kunnen worden. 
 
Ga voor het voorbereiden van een inventarisatie naar de locatie welke u wilt inventariseren. Als u de locatie 
hebt geopend, scrolt u naar beneden totdat u bij de kolom VSR-KMS bent. In deze kolom ziet u ook (indien 
reeds uitgevoerd) de gegevens van de laatst uitgevoerde inventarisatie en een overzicht met de keuringen uit 
het verleden.  
 
Om een nieuwe inventarisatie te starten klikt u op + Nieuwe inventarisatie.  

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend waar u de gegevens ten behoeve van de inventarisatie kan invoeren, zoals 
een referentie, de geplande datum, de inspecteur en de methode per ruimtecategorie. Wanneer u klaar bent 
met het invoeren van de gegevens klikt u op Opslaan. De inventarisatie wordt nu aangepast en wordt zichtbaar 
op de tablet van de gekozen inspecteur.  
 
Notitie! De gegevens die u invoert bij Opmerkingen voor de inspecteur worden voor de inspecteur zichtbaar 
bij het opstarten van de inventarisatie.  
 

7. Inventarisatie uitvoeren 
 
Het uitvoeren van een inventarisatie gebeurt met de mobiele applicatie. Hoe u deze applicatie kan installeren 
op uw tablet en hoe u kunt inloggen in de mobiele applicatie, kunt u teruglezen in Hoofdstuk 1 (Algemeen).  
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7.1. Start Inventarisatie 
Om een inventarisatie te starten, klikt u in het overzichtsscherm op de inventarisatie die u wilt uitvoeren. Een 
nieuw scherm wordt geopend met details over de inventarisatie, zoals informatie over de locatie, 
adresgegevens en opmerkingen voor de inspecteur.  
 
Om een inventarisatie vervolgens te openen klikt u op Start inventarisatie. 
 

 
 
Het scherm dat vervolgens opent, geeft een overzicht van de ruimten die geïnventariseerd dienen te worden. 
De inventarisatie kan nu uitgevoerd worden.  
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7.2. Ruimte inventariseren 
Om een ruimte te inventariseren, klikt u in de linker kolom op het ruimtenummer van de ruimte welke u wenst 
te inventariseren. In het rechterscherm opent nu de lijst met elementen voor deze ruimte.  
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Om het aantal elementen toe te voegen, klikt u op het gewenste element. Een nieuw scherm opent waar u met 
behulp van de – of + het aantal kan invoeren. Wanneer u klaar bent met het invoeren, klikt u op Voltooi.  
 
 

 
 
Wanneer u alle aantallen per element heeft ingevoerd voor deze ruimte, klikt u op Gereed in de 
rechterbovenhoek van het scherm.  
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De ruimte wordt nu automatisch verplaatst naar Voltooide ruimten en de volgende ruimte uit de lijst wordt 
automatisch geopend om te inventariseren.  
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7.3. Acties tijdens een inventarisatie 
Diverse acties kunnen uitgevoerd worden tijdens een inventarisatie. Mogelijke acties zijn; een andere ruimte 
toevoegen wanneer een ruimte niet beschikbaar is, de ruimtecategorie wijzigen, informatie van de ruimte 
wijzigen en elementen toevoegen aan de ruimtecategorie.  
 
Acties kunt u uitvoeren via de knop Acties in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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In het pop-up scherm dat opent, selecteert u de gewenste actie door hierop te klikken.  
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7.3.1. Ruimte niet beschikbaar 
Wanneer een ruimte niet beschikbaar is, kunt u deze uit de steekproef halen en vervangen met een andere 
ruimte uit dezelfde ruimtecategorie.  
 
Om een andere ruimte toe te voegen aan de steekproef als de huidige ruimte niet beschikbaar is, klikt u 
Ruimte niet beschikbaar in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.   
 
Wanneer er alternatieve ruimten beschikbaar zijn binnen dezelfde ruimtecategorie die nog geen onderdeel zijn 
van de steekproef, worden deze in het nieuwe scherm getoond. Om een alternatieve ruimte te selecteren, klikt 
u op de ruimte die u als vervanging wil toevoegen aan de steekproef. De ruimte die u heeft aangemerkt als niet 
beschikbaar, wordt nu verwijderd uit de steekproef en de vervangende ruimte wordt toegevoegd.  
 
Notitie! Wanneer er geen alternatieve ruimten beschikbaar zijn als vervanging wordt de ruimte die niet 
beschikbaar is direct verwijderd uit de steekproef, zonder dat er een alternatief wordt toegevoegd.  
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Als alle vervangende ruimten ook niet beschikbaar zijn, klik dan op Alle ruimten niet beschikbaar in de 
rechterbovenhoek van het scherm. Een nieuw pop-up scherm opent met de vraag Weet u het zeker? Wanneer 
u deze actie bevestigd, wordt de huidige ruimte en alle vervangende ruimten van dezelfde ruimtecategorie 
gemarkeerd als niet beschikbaar. De huidige ruimte wordt verwijderd uit de steekproef en er wordt geen 
alternatieve ruimte toegevoegd.  
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7.3.2. Wijzig ruimte 
De basisinformatie van de ruimte kan gewijzigd worden tijdens een inventarisatie.  
 
Om de informatie van een ruimte te wijzigen, klikt u Wijzig ruimte in het pop-upscherm dat is geopend nadat u 
op Acties heeft geklikt.   
 
Een nieuw scherm wordt geopend waar u het ruimtenummer, de oppervlakte en de omschrijving van de ruimte 
kan wijzigen. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de gegevens, klikt u op Opslaan. 
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van deze locatie.  
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7.3.3. Ruimtecategorie wijzigen 
U kunt de ruimtecategorie tijdens een inventarisatie wijzigen.  
 
Om een andere ruimtecategorie toe te wijzen aan een ruimtenummer, klikt u Verander ruimtecategorie in het 
pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.   
 
Een nieuw scherm wordt geopend met de mogelijke ruimtecategorieën voor deze ruimte. Om de 
ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op de gewenste ruimtecategorie. De ruimtecategorie wordt nu permanent 
gewijzigd.  
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van de locatie.  
 
Notitie! Het veranderen van de ruimtecategorie kan ervoor zorgen dat de ruimte wordt verwijderd uit de 
steekproef en dat er een andere ruimte wordt toegevoegd. Dit is afhankelijk van de minimale 
steekproefgrootte en het aantal ruimtes in de steekproef van zowel de originele als de gekozen 
ruimtecategorie.  
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7.3.4. Element toevoegen 
Tijdens een inventarisatie kunt u elementen toevoegen aan een ruimtecategorie. Om een element toe te 
voegen aan een ruimtecategorie, klikt u op Nieuw element in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op 
Acties heeft geklikt.   
 
Er wordt een nieuw scherm geopend met alle mogelijke elementen die toegevoegd zijn in de Bibliotheek van 
de WebConsole. Om een element toe te voegen, klikt u op de naam van het gewenste element. Het nieuwe 
element wordt nu toegevoegd aan de ruimtecategorie.  
 
Notitie! Het toevoegen van een element aan een ruimtecategorie tijdens een keuring, wordt permanent 
doorgevoerd bij deze locatie.  
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7.4. Plattegronden bekijken 
Plattegronden die in de WebConsole bij de locatie zijn toegevoegd, kunnen tijdens een inventarisatie worden 
bekeken. Om een plattegrond te bekijken, klikt u op Plattegronden aan de onderkant van het scherm.  
 

 
Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de beschikbare plattegronden. Om een plattegrond 
te bekijken, klikt u op de gewenste plattegrond.  
 
Om terug te keren naar het overzicht met de plattegronden, klikt u op Terug. Om terug te keren naar de 
inventarisatie, klikt u op Ruimten.  
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7.5. Documenten bekijken 
Documenten die in de WebConsole bij de locatie zijn toegevoegd, kunnen tijdens een inventarisatie worden 
bekeken. Om een document te bekijken, klikt u op Documenten aan de onderkant van het scherm.  
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Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de beschikbare documenten. Om een document te 
bekijken, klikt u op het gewenste document.  
 
Om terug te keren naar het overzicht met de documenten, klikt u op Terug. Om terug te keren naar de 
inventarisatie, klikt u op Ruimten.  
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7.5. Bewaar en sluit inventarisatie 
Tijdens een inventarisatie kunt u de inventarisatie op ieder moment onderbreken en opslaan. Het systeem zal 
uw voortgang bewaren, maar niet voltooien. Om een inventarisatie te sluiten, klikt u op Bewaar en sluit in de 
linkerbovenhoek van het scherm.  
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7.6. Voltooi inventarisatie 
Wanneer u alle ruimtes heeft geïnventariseerd, kunt u de inventarisatie voltooien.  Om een inventarisatie te 
voltooien, klikt u op Inventarisatie gereed in de linkerbovenhoek van het scherm.  
 

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend met een overzicht van alle resultaten van de inventarisatie. Klik op 
Volgende om verder te gaan.  
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De inventarisatie is nu volledig afgerond en u gaat terug naar het overzicht met alle inventarisaties en 
keuringen. De inventarisatie die u zojuist heeft afgerond is nu verplaatst naar de sectie Voltooide 
inventarisaties.  
 
Notitie! Na het uitvoeren van een inventarisatie, moet deze gesynchroniseerd worden met de WebConsole. 
Zolang het oranje synchroniseer-icoon zichtbaar is, is de synchronisatie met de WebConsole nog niet volledig 
uitgevoerd. Wanneer het groene vinkje zichtbaar is achter de inventarisatie, is deze volledig gesynchroniseerd 
met de WebConsole. Synchronisatie gebeurd iedere minuut, zolang er een actieve internetverbinding 
beschikbaar is.  
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8. VSR-KMS keuring voorbereiden 
 
Notitie! Voordat u een VSR-KMS keuring kan voorbereiden, is het belangrijk dat de ruimtestaat van de locatie 
correct is ingevoerd in het systeem. Daarnaast dient er een afgeronde inventarisatie aanwezig te zijn alvorens 
een keuring aangemaakt kan worden. Houdt er daarnaast rekening mee dat er voor organisaties of locaties die 
de status inactief hebben geen keuringen aangemaakt kunnen worden. 
 
Ga voor het voorbereiden van een VSR-KMS keuring naar de locatie welke u wilt keuren. Als u de locatie hebt 
geopend, scrolt u naar beneden totdat u bij de kolom VSR-KMS bent. In deze kolom ziet u ook (indien reeds 
uitgevoerd) de gegevens van de laatst uitgevoerde inventarisatie en een overzicht met de keuringen uit het 
verleden.  
 
Om een nieuwe inventarisatie te starten klikt u op + Nieuwe Keuring.  
 

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend waar u de gegevens ten behoeve van de keuring kan invoeren, zoals een 
referentie, de geplande datum, de inspecteur en de methode per ruimtecategorie. Wanneer u klaar bent met 
het invoeren van de gegevens klikt u op Opslaan. De keuring wordt nu aangepast en wordt zichtbaar op de 
tablet van de gekozen inspecteur.  
 
Notitie! De gegevens die u invoert bij Opmerkingen voor de inspecteur worden voor de inspecteur zichtbaar 
bij het opstarten van de inventarisatie.  
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9. VSR-KMS keuring uitvoeren 
 
Het uitvoeren van een VSR-KMS keuring gebeurd met de mobiele applicatie. Hoe u deze applicatie kan 
installeren op uw tablet en hoe u kunt inloggen in de mobiele applicatie, kunt u teruglezen in Hoofdstuk 1 
(Algemeen).  
 
9.1. Start keuring 
Om een keuring te starten, klikt u in het overzichtsscherm op de keuring die u wilt uitvoeren. Een nieuw 
scherm wordt geopend met details over de keuring, zoals informatie over de locatie, opmerkingen voor de 
inspecteur en methodologie.  
 
Om een keuring vervolgens te openen klikt u op Start keuring. 
 

 
 
Het scherm dat vervolgens opent, geeft een overzicht van de ruimten in de steekproef. De keuring kan nu 
uitgevoerd worden.  
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9.2. Ruimte keuren 
Om een ruimte te keuren, klikt u in de linker kolom op het ruimtenummer van de ruimte welke u wenst te 
keuren. In het rechterscherm opent nu de lijst met elementen voor deze ruimte.  
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Om fouten bij elementen toe te voegen, klikt u op het gewenste element. Een nieuw scherm opent met de 
diverse fouttypes. Hier kan u het aantal fouten invoeren door op de – of + te klikken. Wanneer u klaar bent met 
het invoeren van de fouten, klikt u op Voltooi.  
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Wanneer u alle fouten heeft ingevoerd voor deze ruimte, klikt u op Voltooi in de rechterbovenhoek van het 
scherm.  
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Notitie! U kunt een ruimte pas als voltooid aanmerken wanneer het aantal SE’s is ingevuld. Wanneer de ruimte 
is geïnventariseerd, neemt het systeem automatisch het aantal SE’s uit de inventarisatie over. U hoeft dan niets 
te doen. Wanneer de ruimte niet eerder is geïnventariseerd, dient u het aantal SE’s boven in het scherm in te 
voeren in het vakje achter Aantal SE’s.  
 
De ruimte wordt nu automatisch verplaatst naar Voltooide ruimten en de volgende ruimte uit de lijst wordt 
automatisch geopend om te keuren.  
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9.3. Acties tijdens een VSR-KMS keuring 
Diverse acties kunnen uitgevoerd worden tijdens een VSR-KMS keuring. Mogelijke acties zijn; een foto maken, 
een andere ruimte toevoegen wanneer een ruimte niet beschikbaar is, de ruimtecategorie wijzigen, informatie 
van de ruimte wijzigen en elementen toevoegen aan de ruimtecategorie.  
 
Acties kunt u uitvoeren via de knop Acties in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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In het pop-up scherm dat opent, selecteert u de gewenste actie door hierop te klikken.  
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9.3.1. Een foto toevoegen 
Foto’s kunnen per ruimte worden toegevoegd. De foto’s die tijdens een keuring worden gemaakt, worden met 
de synchronisatie geüpload in de WebConsole en zijn zichtbaar in de rapportage.  
 
Om een foto te nemen, klikt u op Maak foto in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft 
geklikt.  
 
Notitie! Wanneer u voor het eerst een foto wil maken met de mobiele applicatie, zal het systeem u 
toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw camera. Nadat u hier op OK heeft geklikt, opent de camera 
automatisch. Alle volgende keren opent de camera direct nadat u de optie Foto maken heeft aangeklikt.  
 
De camera wordt geopend en u kan een foto maken. Wanneer u tevreden bent met de foto, klikt u op Gebruik 
foto.  
 
In het scherm dat nu opent kunt u opmerkingen toevoegen aan de foto. Wanneer u klaar bent, klikt u op 
Opslaan. De foto is nu toegevoegd aan de keuring en wordt getoond in de rapportage.  
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9.3.2. Ruimte niet beschikbaar 
Wanneer een ruimte niet beschikbaar is, kunt u deze uit de steekproef halen en vervangen met een andere 
ruimte uit dezelfde ruimtecategorie.  
 
Om een andere ruimte toe te voegen aan de steekproef als de huidige ruimte niet beschikbaar is, klikt u op 
Ruimte niet beschikbaar in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt. 
 
Wanneer er alternatieve ruimten beschikbaar zijn binnen dezelfde ruimtecategorie die nog geen onderdeel zijn 
van de steekproef, worden deze in het nieuwe scherm getoond. Om een alternatieve ruimte te selecteren, klikt 
u op de ruimte die u als vervanging wil toevoegen aan de steekproef. De ruimte die u heeft aangemerkt als niet 
beschikbaar, wordt nu verwijderd uit de steekproef en de vervangende ruimte wordt toegevoegd.  
 
Notitie! Wanneer er geen alternatieve ruimten beschikbaar zijn als vervanging wordt de ruimte die niet 
beschikbaar is direct verwijderd uit de steekproef, zonder dat er een alternatief wordt toegevoegd.  
 



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

71 

 
 
Als alle vervangende ruimten ook niet beschikbaar zijn, klik dan op Alle ruimten niet beschikbaar in de 
rechterbovenhoek van het scherm. Een nieuw pop-up scherm opent met de vraag Weet u het zeker?. Wanneer 
u deze actie bevestigd, wordt de huidige ruimte en alle vervangende ruimten van dezelfde ruimtecategorie 
gemarkeerd als niet beschikbaar. De huidige ruimte wordt verwijderd uit de steekproef en er wordt geen 
alternatieve ruimte toegevoegd.  
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9.3.3. Wijzig ruimte 
De basisinformatie van de ruimte kan gewijzigd worden tijdens een keuring. Om deze informatie te wijzigen, 
klikt u op Wijzig ruimte in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt. 
 
Een nieuw scherm wordt geopend waar u het ruimtenummer, de oppervlakte en de omschrijving van de ruimte 
kan wijzigen. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de gegevens, klikt u op Opslaan. 
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van deze locatie.  
 

 
 
9.3.4. Ruimtecategorie wijzigen 
U kunt de ruimtecategorie tijdens een keuring wijzigen. Om de ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op Verander 
ruimtecategorie in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.  
 
Een nieuw scherm wordt geopend met de mogelijke ruimtecategorieën voor deze ruimte. Om de 
ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op de gewenste ruimtecategorie. De ruimtecategorie wordt nu permanent 
gewijzigd.  
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van de locatie.  
 
Notitie! Het veranderen van de ruimtecategorie kan ervoor zorgen dat de ruimte wordt verwijderd uit de 
steekproef en dat er een andere ruimte wordt toegevoegd. Dit is afhankelijk van de minimale 
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steekproefgrootte en het aantal ruimtes in de steekproef van zowel de originele als de gekozen 
ruimtecategorie.  

 
 
9.3.5. Element toevoegen 
Tijdens een keuring kunt u elementen toevoegen aan een ruimtecategorie. Om een element toe te voegen klikt 
u op Nieuw element in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.   
 
Er wordt een nieuw scherm geopend met alle mogelijke elementen die toegevoegd zijn in de Bibliotheek van 
de WebConsole. Om een element toe te voegen, klikt u op de naam van het gewenste element. Het nieuwe 
element wordt nu toegevoegd aan de ruimtecategorie.  
 
Notitie! Het toevoegen van een element aan een ruimtecategorie tijdens een keuring, wordt permanent 
doorgevoerd bij deze locatie.  
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9.4. Plattegronden bekijken 
Plattegronden die in de WebConsole bij de locatie zijn toegevoegd, kunnen tijdens een keuring worden 
bekeken. Om een plattegrond te bekijken, klikt u op Plattegronden aan de onderkant van het scherm.  
 

 
 
Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de beschikbare plattegronden. Om een plattegrond 
te bekijken, klikt u op de gewenste plattegrond.  
 
Om terug te keren naar het overzicht met de plattegronden, klikt u op Terug. Om terug te keren naar de 
keuring, klikt u op Ruimten.  
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9.5. Bewaar en sluit keuring 
Tijdens een keuring kunt u de keuring op ieder moment onderbreken en opslaan. Het systeem zal uw 
voortgang bewaren, maar niet voltooien. Om een keuring te sluiten, klikt u op Bewaar en sluit in de 
linkerbovenhoek van het scherm.  
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9.6. Voltooi keuring  
Wanneer u alle ruimtes heeft gekeurd, kunt u de keuring voltooien.  
 

 
 
Om een keuring te voltooien, klikt u op Keuring gereed in de linkerbovenhoek van het scherm.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend met een overzicht van alle resultaten van de keuring. Klik op Volgende 
om verder te gaan.  
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In het scherm dat nu opent, heeft u de mogelijkheid om handtekeningen aan de keuring toe te voegen. Wilt u 
handtekeningen toevoegen? Klik dan op Nieuw in de rechterbovenhoek van het scherm. Wilt u geen 
handtekening toevoegen? Klik dan direct op Voltooi.  
 

 
 
Als u heeft gekozen om een handtekening toe te voegen, wordt er een nieuw scherm geopend. In dit scherm 
kan u de handtekening plaatsen en een naam toevoegen. Bent u klaar? Klik dan op Opslaan.  
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De handtekening is nu toegevoegd aan de keuring en u gaat terug naar het vorige scherm. Wilt u nog een 
handtekening toevoegen? Herhaal dan de vorige stappen.  
 
Wanneer u alle benodigde handtekeningen heeft toegevoegd, klik op Voltooi in de rechterbovenhoek van het 
scherm.  
 

 
 
De keuring is nu volledig afgerond en u gaat terug naar het overzicht met alle inventarisaties en keuringen. De 
keuring die u zojuist heeft afgerond is nu verplaatst naar de sectie Voltooide keuringen.  
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Notitie! Na het uitvoeren van een keuring, moet deze gesynchroniseerd worden met de WebConsole. Zolang 
het oranje synchroniseer-icoon zichtbaar is, is de synchronisatie met de WebConsole nog niet volledig 
uitgevoerd. Wanneer er het groene vinkje zichtbaar is achter de keuring is deze volledig gesynchroniseerd met 
de WebConsole en kan in de WebConsole de rapportage worden gegenereerd. Synchronisatie gebeurd iedere 
minuut zolang er een actieve internetverbinding beschikbaar is.  
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10. DKS-keuring voorbereiden 
 
Notitie! Voordat u een DKS-keuring kan voorbereiden, is het belangrijk dat de ruimtestaat van de locatie 
correct is ingevoerd in het systeem. Houdt er daarnaast rekening mee dat er voor organisaties of locaties die de 
status inactief hebben geen keuringen aangemaakt kunnen worden. 
 
Ga voor het voorbereiden van een DKS-keuring naar de locatie welke u wilt keuren. Als u de locatie hebt 
geopend, scrolt u naar beneden totdat u bij de kolom DKS bent. In deze kolom ziet u ook (indien reeds 
uitgevoerd) een overzicht met de keuringen uit het verleden.  
 
Om een nieuwe inventarisatie te starten klikt u op + Nieuwe Keuring.  
 

 
Er wordt een nieuw scherm geopend waar u de gegevens ten behoeve van de keuring kan invoeren, zoals een 
referentie, de geplande datum, de inspecteur en de methode per ruimtecategorie. Wanneer u klaar bent met 
het invoeren van de gegevens klikt u op Opslaan. De keuring wordt nu aangepast en wordt zichtbaar op de 
tablet van de gekozen inspecteur.  
 
Notitie! De gegevens die u invoert bij Opmerkingen voor de inspecteur worden voor de inspecteur zichtbaar 
bij het opstarten van de keuring.  
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11. DKS-keuring uitvoeren 
 
Het uitvoeren van een DKS-keuring gebeurd met de mobiele applicatie. Hoe u deze applicatie kan installeren 
op uw tablet en hoe u kunt inloggen in de mobiele applicatie, kunt u teruglezen in Hoofdstuk 1 (Algemeen).  
 
11.1. Start keuring 
Om een keuring te starten, klikt u in het overzichtsscherm op de keuring die u wilt uitvoeren. Een nieuw 
scherm wordt geopend met details over de keuring, zoals informatie over de locatie, opmerkingen voor de 
inspecteur en methodologie.  
 
Om een keuring vervolgens te openen klikt u op Start keuring. 
 

 
 
Het scherm dat vervolgens opent, geeft een overzicht van de ruimten in de steekproef. De keuring kan nu 
uitgevoerd worden.  
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11.2. Ruimte keuren 
Om een ruimte te keuren, klikt u in de linker kolom op het ruimtenummer van de ruimte welke u wenst te 
keuren. In het rechterscherm opent nu de lijst met elementen voor deze ruimte.  
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Om fouten bij elementen toe te voegen, klikt u op het gewenste element. Een nieuw scherm opent met de 
diverse fouttypes. Hier kan u het aantal fouten invoeren door op de – of + te klikken. Wanneer u klaar bent met 
het invoeren van de fouten, klikt u op Voltooi.  
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Wanneer u alle fouten heeft ingevoerd voor deze ruimte, klikt u op Voltooi in de rechterbovenhoek van het 
scherm.  
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De ruimte wordt nu automatisch verplaatst naar Voltooide ruimten en de volgende ruimte uit de lijst wordt 
automatisch geopend om te keuren.  
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11.3. Acties tijdens een DKS-keuring 
Diverse acties kunnen uitgevoerd worden tijdens een DKS-keuring. Mogelijke acties zijn; een foto maken, een 
andere ruimte toevoegen wanneer een ruimte niet beschikbaar is, de ruimtecategorie wijzigen, informatie van 
de ruimte wijzigen en elementen toevoegen aan de ruimtecategorie.  
 
Acties kunt u uitvoeren via de knop Acties in de rechterbovenhoek van het scherm.  
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In het pop-up scherm dat opent, selecteert u de gewenste actie door hierop te klikken.  
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11.3.1. Een foto toevoegen 
Foto’s kunnen per ruimte worden toegevoegd. De foto’s die tijdens een keuring worden gemaakt, worden met 
de synchronisatie geüpload in de WebConsole en zijn zichtbaar in de rapportage.  
 
Om een foto te nemen, klikt u op Maak foto in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft 
geklikt.  
 
Notitie! Wanneer u voor het eerst een foto wil maken met de mobiele applicatie, zal het systeem u 
toestemming vragen om toegang te krijgen tot uw camera. Nadat u hier op OK heeft geklikt, opent de camera 
automatisch. Alle volgende keren opent de camera direct nadat u de optie Foto maken heeft aangeklikt.  
 
De camera wordt geopend en u kan een foto maken. Wanneer u tevreden bent met de foto, klikt u op Gebruik 
foto.  
 
In het scherm dat nu opent kunt u opmerkingen toevoegen aan de foto. Wanneer u klaar bent, klikt u op 
Opslaan. De foto is nu toegevoegd aan de keuring en wordt getoond in de rapportage.  
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11.3.2. Ruimte niet beschikbaar 
Wanneer een ruimte niet beschikbaar is, kunt u deze uit de steekproef halen en vervangen met een andere 
ruimte uit dezelfde ruimtecategorie.  
 
Om een andere ruimte toe te voegen aan de steekproef als de huidige ruimte niet beschikbaar is, klikt u op 
Ruimte niet beschikbaar in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt. 
 
Wanneer er alternatieve ruimten beschikbaar zijn binnen dezelfde ruimtecategorie die nog geen onderdeel zijn 
van de steekproef, worden deze in het nieuwe scherm getoond. Om een alternatieve ruimte te selecteren, klikt 
u op de ruimte die u als vervanging wil toevoegen aan de steekproef. De ruimte die u heeft aangemerkt als niet 
beschikbaar, wordt nu verwijderd uit de steekproef en de vervangende ruimte wordt toegevoegd.  
 
Notitie! Wanneer er geen alternatieve ruimten beschikbaar zijn als vervanging wordt de ruimte die niet 
beschikbaar is direct verwijderd uit de steekproef, zonder dat er een alternatief wordt toegevoegd.  
 



 

Handleiding Saltini Clean   

 

Zuiderzeestraatweg 62-A  8096CB Oldebroek| info@saltini.nl | +31 (0)624391708 
KvK-nummer: 81296916| BTW-nummer: NL862043037B01 

 
V1.0.1 

93 

 
 
Als alle vervangende ruimten ook niet beschikbaar zijn, klik dan op Alle ruimten niet beschikbaar in de 
rechterbovenhoek van het scherm. Een nieuw pop-up scherm opent met de vraag Weet u het zeker?. Wanneer 
u deze actie bevestigd, wordt de huidige ruimte en alle vervangende ruimten van dezelfde ruimtecategorie 
gemarkeerd als niet beschikbaar. De huidige ruimte wordt verwijderd uit de steekproef en er wordt geen 
alternatieve ruimte toegevoegd.  
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11.3.3. Wijzig ruimte 
De basisinformatie van de ruimte kan gewijzigd worden tijdens een keuring. Om deze informatie te wijzigen, 
klikt u op Wijzig ruimte in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt. 
 
Een nieuw scherm wordt geopend waar u het ruimtenummer, de oppervlakte en de omschrijving van de ruimte 
kan wijzigen. Wanneer u klaar bent met het aanpassen van de gegevens, klikt u op Opslaan. 
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van deze locatie.  
 

 
 
11.3.4. Ruimtecategorie wijzigen 
U kunt de ruimtecategorie tijdens een keuring wijzigen. Om de ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op Verander 
ruimtecategorie in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.  
 
Een nieuw scherm wordt geopend met de mogelijke ruimtecategorieën voor deze ruimte. Om de 
ruimtecategorie te wijzigen, klikt u op de gewenste ruimtecategorie. De ruimtecategorie wordt nu permanent 
gewijzigd.  
 
Notitie! Wijzigingen die u hier aanbrengt worden permanent doorgevoerd in de ruimtestaat van de locatie.  
 
Notitie! Het veranderen van de ruimtecategorie kan ervoor zorgen dat de ruimte wordt verwijderd uit de 
steekproef en dat er een andere ruimte wordt toegevoegd. Dit is afhankelijk van de minimale 
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steekproefgrootte en het aantal ruimtes in de steekproef van zowel de originele als de gekozen 
ruimtecategorie.  

 
 
11.3.5. Element toevoegen 
Tijdens een keuring kunt u elementen toevoegen aan een ruimtecategorie. Om een element toe te voegen klikt 
u op Nieuw element in het pop-upscherm dat is geopend nadat u op Acties heeft geklikt.   
 
Er wordt een nieuw scherm geopend met alle mogelijke elementen die toegevoegd zijn in de Bibliotheek van 
de WebConsole. Om een element toe te voegen, klikt u op de naam van het gewenste element. Het nieuwe 
element wordt nu toegevoegd aan de ruimtecategorie.  
 
Notitie! Het toevoegen van een element aan een ruimtecategorie tijdens een keuring, wordt permanent 
doorgevoerd bij deze locatie.  
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11.4. Plattegronden bekijken 
Plattegronden die in de WebConsole bij de locatie zijn toegevoegd, kunnen tijdens een keuring worden 
bekeken. Om een plattegrond te bekijken, klikt u op Plattegronden aan de onderkant van het scherm.  
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Een nieuw scherm wordt geopend met een overzicht van de beschikbare plattegronden. Om een plattegrond 
te bekijken, klikt u op de gewenste plattegrond.  
 
Om terug te keren naar het overzicht met de plattegronden, klikt u op Terug. Om terug te keren naar de 
keuring, klikt u op Ruimten.  
 
11.5. Documenten bekijken 
Documenten die in de WebConsole bij de locatie zijn toegevoegd, kunnen tijdens een keuring worden bekeken. 
Om een document te bekijken, klikt u op Documenten aan de onderkant van het scherm.  
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Net als bij de plattegronden, wordt een nieuw scherm geopend met een overzicht van de beschikbare 
documenten. Om een document te bekijken, klikt u op het gewenste document. 
 
Om vervolgens terug te keren naar het overzicht met de documenten, klikt u op Terug. Om terug te keren naar 
de keuring, klikt u op Ruimten.  

 
11.6. Checklist invoeren 
Bij een DKS-keuring heeft u ook de mogelijkheid om een checklist in te voeren. Om deze checklist te openen en 
in te vullen, klikt u onderin het scherm op Checklist.  
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In het scherm dat opent kunt u de staat van de volgende onderdelen invoeren: indruk werkkleding, indruk 
werkkast, kleurcodering, indruk werkwagen en logboek.  
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Door op een van de onderdelen te klikken, kunt u uw indruk invoeren. Deze gegevens worden opgenomen in 
de uiteindelijke rapportage.  
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11.5. Bewaar en sluit keuring 
Tijdens een keuring kunt u de keuring op ieder moment onderbreken en opslaan. Het systeem zal uw 
voortgang bewaren, maar de keuring niet voltooien. Om een keuring te sluiten, klikt u op Bewaar en sluit in de 
linkerbovenhoek van het scherm.  
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11.6. Voltooi keuring  
Wanneer u alle ruimtes heeft gekeurd, kunt u de keuring voltooien.  
 

 
 
Om een keuring te voltooien, klikt u op Voltooi keuring in de linkerbovenhoek van het scherm.  
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Er wordt een nieuw scherm geopend met een overzicht van alle resultaten van de keuring. Klik op Volgende 
om verder te gaan.  
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In het scherm dat nu opent, heeft u de mogelijkheid om handtekeningen aan de keuring toe te voegen. Wilt u 
handtekeningen toevoegen? Klik dan op Nieuw in de rechterbovenhoek van het scherm. Wilt u geen 
handtekening toevoegen? Klik dan direct op Voltooi.  
 

 
 
Als u heeft gekozen om een handtekening toe te voegen, wordt er een nieuw scherm geopend. In dit scherm 
kan u de handtekening plaatsen en een naam toevoegen. Bent u klaar? Klik dan op Opslaan.  
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De handtekening is nu toegevoegd aan de keuring en u gaat terug naar het vorige scherm. Wilt u nog een 
handtekening toevoegen? Herhaal dan de vorige stappen.  
 
Wanneer u alle benodigde handtekeningen heeft toegevoegd, klik op Voltooi in de rechterbovenhoek van het 
scherm.  
 

 
 
De keuring is nu volledig afgerond en u gaat terug naar het overzicht met alle inventarisaties en keuringen. De 
keuring die u zojuist heeft afgerond is nu verplaatst naar de sectie Voltooide keuringen.  
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Notitie! Na het uitvoeren van een keuring, moet deze gesynchroniseerd worden met de WebConsole. Zolang 
het oranje synchroniseer-icoon zichtbaar is, is de synchronisatie met de WebConsole nog niet volledig 
uitgevoerd. Wanneer er het groene vinkje zichtbaar is achter de keuring is deze volledig gesynchroniseerd met 
de WebConsole en kan in de WebConsole de rapportage worden gegenereerd. Synchronisatie gebeurd iedere 
minuut zolang er een actieve internetverbinding beschikbaar is.  
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12. Resultaten keuring en genereren rapportage 
 
De resultaten van een keuring worden opgeslagen bij de specifieke locatie. Een rapportage kan gegenereerd en 
verstuurd worden wanneer u de resultaten van de keuring bekijkt.  
 
Om de resultaten van een keuring te bekijken, gaat u naar de gewenste locatie. Hier scrolt u naar beneden, 
totdat u het kopje Keuringen ziet in de linker kolom. In deze kolom ziet u een overzicht van alle uitgevoerde 
keuringen.  
 
Om de resultaten van een specifieke keuring te bekijken en/of een rapportage te genereren, klikt u op de 
datum en tijd van de desbetreffende keuring.  

 
 
Er wordt een nieuw scherm geopend. In dit scherm ziet u alle informatie over de keuring, zoals resultaten per 
ruimtecategorie, de fouten die gevonden zijn, de opmerkingen en de foto’s en handtekeningen die toegevoegd 
zijn tijdens een keuring.  
 
Notitie! Alleen van keuringen waarvan de gegevens reeds bekend zijn (status: goedkeur of afkeur) kan een 
rapportage gegenereerd worden. Bij keuringen waarvan de uitkomst nog niet bekend is, kan wel de keuring 
geopend worden, informatie bekeken worden en de keuring verwijderd worden.  
 
Om een rapportage te downloaden klikt u op Download rapportage in de rechterbovenhoek van het scherm. 
Het systeem zal de rapportage automatisch downloaden en opslaan op uw computer.  
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Wanneer u wijzigingen maakt in de WebConsole na het afronden van de keuring (bijvoorbeeld het toevoegen 
van opmerkingen), dient u de rapportage opnieuw te genereren voordat u deze download. Klik hiervoor op 
Werk rapportage bij. Alleen door de rapportage opnieuw te downloaden, worden de gemaakte wijzigingen 
zichtbaar in de rapportage.  
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