 Keuren
 Beheren
 Kalibreren

Is uw gereedschap (goed)gekeurd of gekalibreerd?
De ARBO wet eist dat uw arbeidsmiddelen periodiek

dernemer. Daarvoor dient het minstens één keer per

worden geïnspecteerd of gekalibreerd. Niet uw pen of

jaar door een deskundige te worden geïnspecteerd of

de paperclips, maar uw machines die onmisbaar zijn

gekalibreerd. Gespecialiseerde inspecteurs van Tool

op het werk. Maar die machines houden ook gevaren

Care Nederland ondersteunen u bij het inspecteren,

in, voor zowel de veiligheid van de werknemers als de

keuren en certificeren van uw materieel.

veiligheid van de omgeving waarin zij worden ge-

In Nederland verzorgt ToolCare deze keuringen al

bruikt.

jaren. En nog wel bij u in het bedrijf, zodat u uw

Daarom moet al het materieel voldoen aan eisen en

gereedschap niet hoeft te missen. De kosten zijn

normen. De fabrikant moet zorgen voor de CE-marke-

gering en hoe groter het aantal, hoe lager de prijs.

ring. De veiligheid van het materieel tijdens het werk

Kleine reparaties voeren wij direct uit. En natuurlijk

is de verantwoordelijkheid van de werkgever of de on-

zijn prijsafspraken onder contract ook mogelijk!

Alles onder 1 dak bij
Tool Care Nederland BV
Inspectie arbeidsmiddelen
Kalibratie van momentsleutels
Vast opgestelde machines

Kalibratie momentsleutels

Kalibratie van meetapparatuur
Elektrische keuringen maar ook klimmateriaal
Eigen software beheer systeem
Digitaal oplevering in Nederlandstalige software

Kalibratie universeel meters

Inspectie van hijs en hefmiddelen

Inspectie van hefbruggen

 Beheren
Waar is uw gereedschap?
Hoe praktisch, kosten- en tijdbesparend zou het niet
als u op elk gewenst moment met een druk op de knop
weet: WAAR uw gereedschap is, WIE of WELKE afdeling
ervoor verantwoordelijk is of bijvoorbeeld op welk
PROJECT het gereedschap is uitgeleend. Gereedschap
en zeker elektrisch gereedschap, is zeer kostbaar, nog
afgezien van het tijdverlies bij het uitzoeken waar het
is. ToolCare heeft hiervoor een eigen razendsnel en
eenvoudig toe te passen digitaal registratiesysteem
ontwikkeld. Zo wordt het beheer wel heel eenvoudig!

Hoe werkt dit softwarepakket?
• Bevestig in elk item dat u wilt gaan beheren
een RF-ID en programmeer deze met een uniek
nummer.
• Geef iedere medewerker een sleutelhanger
met een unieke code.
Opstartscherm

• Gebruik het Softwarepakket van Tool
Care genaamd
TCN-Base module3.
• Voer alle items en
medewerkers in het
softwarepakket en
koppel de unieke
nummers aan elkaar.

Uitleg
en training
op locatie

• Het magazijnbeheersysteem wordt
geïnstalleerd op de PDA.
• Ga voor het in- of uitlenen van gereedschap met de PDA eerst over de
sleutelhanger van de medewerker,
om de gereedschappen aan uw
medewerker te koppelen.
• Maak daarna op de PDA een keuze
tussen in- of uitlenen van gereed
schap aan uw medewerkers. Herhaal
deze laatste stap net zo vaak als u wilt.

Uitleenscherm

Programmeerscherm

Rapportage kunnen in verschillende vormen worden
opgeleverd: A4 / PDF / digitaal of zelfs via internet!

Tool Care ontwikkelt en levert al jaren software voor inspectiebedrijven en voor bedrijven die arbeidsmiddelen beheren.
De volgende pakketten zijn leverbaar:
1. TB-Lite: voor het verwerken van meetgegevens vanuit de NEN 3140 tester
voor intern gebruik.
2. TCN-Base: een eenvoudig te gebruiken maar toch uitgebreid pakket als vervanger van alle andere pakketten voor het verwerken van meetgegevens van
diverse NEN3140 testers en het verwerken van de inspectie van ladders,
trappen, etc.
3. TB-Plus: een softwarepakket op basis van SQL. Dit pakket kan gegevens uitwisselen met andere pakketten en is een uitstekend op de toekomst gericht
pakket voor iedere beheerder van arbeidsmiddelen en magazijnsystemen.
Inkoop en verkoop met barcode of RFID in combinatie met de PDA.
4. IGNIS: is het enige pakket dat gegevens verwerkt en beheert voor de inspectie van kleine blusmiddelen op basis van de REOB richtlijnen.

Waarom in zee gaan met ToolCare?
Gewoon, om alles onder één dak te brengen!

Thermografische inspectie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie
Inspectie

van
van
van
van
van
van
van
van
van

elektrisch verplaatsbare arbeidsmiddelen.
vaste installaties en machines.
draagbaar klimmaterieel.
brandblussers.
hijsmiddelen.
valbescherming.
PBM's .
hefbruggen.
hoogwerkers.

•
•
•
•

Kalibratie van diverse merken testers NEN3140
kalibratie van momentsleutels
Kalibratie van universeel meters.
Kalibratie van manometers etc.

Thermografische inspectie

TCN-Base module 3
Leen het materiaal uit en print een rapport.

Tool Care Nederland BV
Griendweg 57 ‘s-Gravendeel
info@toolcare.nl
www.toolcare.nl
Tel: 078-673 20 62
Fax: 078-673 57 78

TB-Plus: op basis van SQL
klaar voor de toekomst!

TCN-Base module 1:
voor het verwerken van meetgegevens
uit diverse testers

