
Q3 Concept B.V.

Een gids voor de functies en 
veranderingen in Q3.

HIGHLIGHTS Q3 2020



Uitleg highlights

Q3 Concept B.V.

✓ Deze highlights betreffen functies en veranderingen in de Q3 applicatie gedurende het jaar 2020.

✓ Op de volgende sheets staat de Q3 versie telkens rechts bovenin.

❑ Heeft u deze versie nog niet? Elk jaar wordt uw Q3 applicatie voorzien van de nieuwste upgrade.

❑ Wilt u niet wachten? Dan kunt u simpelweg een upgrade aanvragen, wij plannen deze in overleg 

met u in.

✓ Wilt u meer weten? Neem contact op met onze specialist voor uitleg.

✓ Heeft u goede tips of wensen om de Q3 applicatie nog verder te verbeteren? Dan horen wij het graag.

✓ Tot slot, veel leesplezier!



Een Asset Health Index (AHI) is een 
assetscore die de conditie en 
waarschijnlijke prestaties van een asset 
schetst op basis van parameters, zoals 
het conditierisico, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van voorspellende 
analyses. De index maakt het mogelijk 
om de gezondheid van de asset te 
vergelijken en wordt gebruikt als basis 
voor onderhouds- en 
vervangingsstrategieën. 

Lees verder…

Release 20.12.24Asset Health Index

https://www.q3.nl/2020/08/04/visie-op-onderhoud-asset-health-index/


✓ In tablet eenvoudig je verbruikte

artikelen afboeken. 

Release 20.12.24Tablet verbruikte artikelen afboeken



De verrekenprijs is de gemiddelde prijs 

van het artikel. Deze verrekenprijs 

wordt gebruikt voor de berekening van 

de verbruikte artikelkosten op een 

object. Dit wordt gedaan om niet 

afhankelijk te zijn van de fluctuatie van 

de prijs van de preferente leverancier. 

Release 20.12.24Prijs leverancier wordt verrekenprijs



✓ Als iets tijdelijk is verholpen en er is 

nog nazorg nodig wordt er een 

vervolgactie aangemaakt. 

Release 20.12.24Tablet vervolgactie



In het planblok van de weekplanning 
staat bij het poppetje icoon een getal 
naast het hoofdje. 

Release 20.12.24Wie staan er gepland?



Inlogscherm met:

✓Q3 Prikbord

✓Q3 Releasenotes

✓Q3 Helpuitleg

✓ Klik op vakinformatie items

✓Q3 Facebook pagina

✓Q3 LinkedIn pagina

✓ Contact

Release 20.11.26Nieuw inlogscherm



✓ Erkende Europese Artikel codering die 

wereldwijd wordt toegepast als 

artikelcodering ten behoeve van 

voorraadadministratie.

Release 20.11.26EAN code bij artikelen



✓ In het grafisch homescherm een tegel 

waarin je een werkorder lijst krijgt van 

alle aangevraagde werkorders.

✓Ongeacht het soort onderhoud.

✓ Grafieken of een dashboard aanzetten.

Release 20.11.26Aangevraagde werkorders met één klik



✓Nieuwe knoppen in het behandel-

en wijzigscherm op de werkbon. 

De autorisatie van de knoppen is 

gekoppeld aan het autorisatie 

beheer van een werkorder.

Release 20.11.26Duidelijk knoppen op werkbon



✓ Knop [Werkorder historie] geeft 

werkorder met 200 regels. 

✓ De lijst kan geprint of geëxporteerd 

worden. 

✓ De kolommen [Oorzaak], [Oplossing] 

en [Opmerking] kunnen worden 

aangezet. 

Release 20.11.26Meer informatie in mijn stamkaart



✓ Geboekte uren per object.

✓ Geboekte uren per soort object.

✓ Geboekte uren per kostenplaats.

✓ Filtering door klik in de boom.

Release 20.11.26Inzicht in geboekte uren



✓ In de tabel met zoekresultaten een 

kolom met [Aantal ontvangen] 

toegevoegd.

Release 20.11.26Ontvangen aantal bij bestellingen



✓ Geen dure designer software nodig; 

✓ Etiket op wens door Q3; 

✓ printer wordt geïnstalleerd;

✓ 1 aanspreekpunt;

✓ korting op aanschaf labels.

Lees verder…

Release 20.11.26Direct vanuit Q3: Barcodestickers 

https://www.q3.nl/2020/10/13/direct-vanuit-q3-labels-met-barcodes-en-objectcodering/


✓ Barcodestikker printen.

✓Magazijnlocatie nummer printen.

Release 20.11.26Bij inboeken direct een barcodesticker



✓ Eerder ingegeven objectnummer

wordt onthouden door het 

meldbriefje om direct nog een

melding te kunnen doen.

Release 20.11.26Meldbriefje onthoudt voorgaand



✓ Het proces waarbij je twee 

handtekeningen kunt zetten is 

nu beschikbaar in de tablet 

versie.

Release 20.09.24Handtekening op tablet



✓ Keuze lijst sortering.

Release 20.09.24Lijst sortering in tablet



✓Menubalk is rood weergegeven

in testomgeving.

Release 20.09.24Testomgeving duidelijk herkenbaar



✓ De eenheid van de leverancier

staat vermeld voordat je het 

winkelmandje opmaakt.

Release 20.09.24Eenheid bij artikel



✓ Een matrix (invultabel voor 

werkzaamheden high care) kan 

nu op iedere werk bon zichtbaar 

gemaakt worden (ongeacht 

status of soort onderhoud). 

✓ De print toont ook de matrix om 

met pen de gegevens in te 

vullen. 

✓Werkzaamheden high care is 

een nieuwe instelling.

Release 20.08.27Werkzaamheden High Care



✓Na klik op de driehoek icoontje 

opent of sluit de boom. 

✓ Tevens een tekstover op de 

driehoek icoon.

Release 20.08.27Met één klik boom openen en sluiten



✓ Profielpagina met eigen gegevens.

Release 20.08.27Mijn eigen profiel



✓ Verjaardagen weergave voor de 

komende 2 weken.

Release 20.09.24Wie is er jarig?



✓ In het wijzigscherm van een werkorder 

kun je nu het object wijzigen door een 

klik op de boom als je in het veld 

[Object] staat.

Release 20.09.24Object wijzigen op werkorder



✓ Als een objecttemplate in gebruik is 

moet deze eerst ontkoppeld worden

bij de objecten voordat deze

verwijderd kan worden.

Release 20.09.24Bescherming objecttemplate



✓ In de module werkorders zijn 4 

nieuwe knoppen toegevoegd 

als snelkoppelingen.

Release 20.08.274 extra snelkoppelingen



✓Na klik op de knop [wijzigen] kan nu 

gekozen worden voor [Geen PM], 

werkorders kunnen nu dus worden 

ontkoppeld van de planmonteur.

Release 20.08.27Planmonteurs ontkoppelen



✓ Het aangeven van een [Object 

buiten werking] is mogelijk in 

het meldbriefje. 

✓ Dit is een instelling.

Release 20.08.27Meldbriefje ‘Buiten werking’



✓ Het tabblad [Zit in object] is  

geautoriseerd en in te stellen per 

gebruikersgroep.

✓ Hiermee kan een artikel in de stuklijst 

van een object worden geplaatst.

✓ Simpel door een klik in de boom op 

een object.

Release 20.08.27Stuklijst bouwen



✓Na uitloggen komt de pagina van de 

website met het laatste nieuws en tips 

aangaande het werken met Q3. 

✓Weer inloggen kan door een klik op 

groene knop.

Release 20.08.27Uitloggen geeft tips



✓ Default komt het eerste magazijn op in 

de pull down.

✓ Bij het bestellen van een artikel wordt 

de knop [In winkelmand] groen (deze is 

standaard blauw).

Release 20.08.27Wat staat in de winkelmand



✓ Bij het bestellen zie je nu wie de 

preferente leverancier is, door het 

kenmerk van een sterretje.

Release 20.06.07Bestellen met preferente leverancier



✓Onderaan de checklist is een veld met 

handtekening mogelijk.

✓ Bij het uitprinten kan dit dan met de 

hand worden ingevuld op bijvoorbeeld 

tablet of smartphone. 

Release 20.06.07Handtekening op checklist



✓Nieuwe interface van de menubalk.

✓ Eenduidigheid in huisstijl.

Release 20.06.07Nieuwe menubalk



✓ Foto’s zichtbaar in de bestellijst.

Release 20.09.24Foto’s in bestellijst



✓ Barcode tonen op de stamkaart van 

een object.

✓ De barcode is uit te printen en te 

exporteren naar Excel.

Release 20.05.07Barcode op stamkaart object



✓ Er kan nu machine stilstand worden 

geregistreerd bij invoeren van de 

werkuren.

✓ Tevens is er een analyse gemaakt op 

de stilstandsuren.

Release 20.05.07Registratie machine stilstand



✓MTTR - Mean Time to Repair.

✓MTBF - Mean Time Between Failure.

Release 20.05.07MTTR en MTBF



✓ Slepen in artikelen en bedrijvenboom 

is nu mogelijk.

Release 20.05.07Slepen in artikelenboom
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2.

3.



Q3 Concept B.V.

https://www.q3.nl/nieuwshttps://www.linkedin.com/company/q3
-concept-bv/

Q3 in de media

https://www.q3.nl/nieuws/
https://www.linkedin.com/company/q3-concept-bv/


Q3 Concept B.V.

But even the very best can do better …

Vragen?  

Neem gerust contact met ons op…

The world’s most smart Maintenance Software


