
Q3 Concept B.V.

Een gids voor de functies en 
veranderingen in Q3.
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Uitleg highlights

Q3 Concept B.V.

✓ Deze highlights betreffen functies en veranderingen in de Q3 applicatie gedurende het jaar 2021.

✓ 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!



👷 Storingen snel en eenvoudig 
registreren met het Q3 meldbriefje

Het Q3 meldbriefje is al jarenlang een 
begrip in Q3. Het design van het Q3 
meldbriefje is vernieuwd. Wat vindt u 
van het resultaat?

Benieuwd wat het meldbriefje precies 
inhoudt? Lees het 
hier: https://www.q3.nl/2021/03/16/nie
uwe-q3-functionaliteit/ 

Meldbriefje

https://www.q3.nl/2021/03/16/nieuwe-q3-functionaliteit/


Dankzij de analyse urenlijst zijn alle 
gegevens rondom de urenlijsten van de 
medewerkers snel en overzichtelijk
beschikbaar. Op deze manier kunt u 
eenvoudig de aan- en afwezige uren 
van uzelf of uw medewerkers bekijken.

Analyse uren



Wanneer de leverancier wordt 
geselecteerd in de stamkaart, komen de 
gegevens van de leverancier 
automatisch in beeld. Op deze manier 
hoeft u deze zelf niet meer op te 
zoeken.

Leveranciersgegevens in stamkaart



De verrekenprijs staat niet meer vast en 
kunt u op elk gewenst moment zelf 
aanpassen. 

Verrekenprijs artikel



In het artikel zoekscherm is het vanaf 
nu mogelijk om op de zoekwoorden
uit de opmerkingen te zoeken. 

Zoeken op opmerking



Het is mogelijk om een artikel in de 
winkelmand te plaatsen via tablet. Zo 
kun je bij uw leverancier het 
artikelnummer opzoeken en een 
concept bestelbon creëren.

Artikelen in winkelmand vanuit tablet



Nieuwe app voor mobiel gebruik op 
Smartphone, tablet of gewoon op je 
desktop, waardoor Q3 Mobile: 

✓Nieuwe schermen heeft;

✓Nog intuïtiever is;

✓Meer mogelijkheden biedt.

Nieuwe app voor mobiele toepassing



Inzicht in de kosten van de uren, 
materialen en derden. Opvraagbaar per 
tijdseenheid. 

Analyse kosten interactief



Vanuit de objecten stamkaart direct de 
historie van werkorders opvragen, 
filteren, kolommen verplaatsen, zoeken, 
printen en exporteren.

Historie werkorders



Barcode kunnen scannen van objecten 
via tablet. Wanneer de barcode is 
gescand, komt u automatisch bij het  
bijbehorende object in tablet modus. 

Barcode scannen



In de export van een objectenlijst is de 
kolom "barcode" toegevoegd, 
waardoor grote hoeveelheden 
barcodes toegevoegd kunnen worden 
middels importeren.

Barcode in exportlijst 



Wanneer er een artikel wordt 
aangemaakt, kunnen er soorten 
worden toegevoegd door op het plusje 
achter soort te klikken.

Artikelsoort toevoegen bij artikelen



Met de nieuwe tabellen is het mogelijk 
om: 

✓ te filteren in de lijst op bijvoorbeeld 
‘biesheuvel’;

✓ kolommen uit te schakelen met 
[Selecteer kolommen];

✓ kolommen te verplaatsen door te 
slepen.

Dynamische tabellen



Oogjes toegevoegd waar op geklikt kan worden.

✓ Gegevens artikel

✓ Gegevens leverancier

Bestellen van artikelen



Week planning, verberg weekend.

Weekplanbord met alleen werkweek



Accepteren in tablet zonder of met het 
plaatsen van een handtekening.

Handtekening bij accepteren werkorder



In de weekplanning is het mogelijk om 
in getallen en grafische weergave de 
capaciteit ten opzichte van de workload
te zien.

Inzicht in capaciteit vs. workload



In plaats van een zoekscherm direct de 
lijst laten opkomen van de artikelen, 
onderhoudstemplates of relaties, of 
standaard de boom gesloten laten 
opkomen.

Eigen profiel instellen



Na het zoeken is het mogelijk om zelf 
van een eigen snelkoppeling te maken 
om de volgende keer deze zoekwaarde 
direct op te kunnen vragen.

Eigen snelkoppelingen maken



Vanuit de stuklijst direct een artikel in 
de winkelmand plaatsen.

Direct bestellen vanuit stuklijst



In de lijst inboeken is het vanaf heden 
mogelijk om in de kolom ‘Toegevoegd 
door’ te zien welke aanvrager het 
artikel in de winkelmand heeft 
geplaatst.

Bij inboeken artikelen zie wie de aanvrager is



Rechts van de kolomselectieknop 
is de reset knop toegevoegd om 
tabellen te resetten.

Dynamisch tabellen kunnen resetten



In tablet bij het behandelen van 
een werkorder kan de stuklijst
van het object opgevraagd 
worden.

Bij behandelen werkorder stuklijst opvragen



Als er uren geboekt zijn in een 
werkorder is het mogelijk om een 
e-mail te versturen naar 
meerdere e-mailadressen.

E-mail naar meerdere e-mailadressen 



Het is mogelijk om te zoeken op 
deelleveringen. Dit is een 
tussenstatus die je via de functie 
[Bestellingen] kunt opvragen. 
Hierin kun je direct zien welke 
deelleveringen er zijn.

Deelleveringen 



Het is mogelijk om het veld 
opmerking uit te schakelen bij 
een storing.

Veld Storing uitschakelen



Per soort onderhoud is het 
mogelijk om voor een oorzaak en 
oplossing te kiezen tijdens het 
behandelen van de werkorder.

Het veld [Opmerking] kan met 
een instelling worden uit gezet 
voor een werkorder met de 
eigenschap van een storing.

Meerdere soorten storingen



Bij het aanmelden van een 
werkopdracht is het mogelijk om 
ervoor te kiezen dat de objecten 
trapsgewijs opkomen, zoals in 
het meldbriefje.

Trapsgewijs object kiezen



Vernieuwde uren- en tijdsboeking 
volgens nieuwe technieken.

Nieuwe uren- en tijdsboeking



Productiegegevens direct 
zichtbaar in Q3. Onderhoud op 
basis van tellerstanden, 
draaiuren of shots. Mogelijkheid 
tot voorspellend onderhoud.

Module MMS - Realtime productie monitoring 



Het is mogelijk om vanuit de 
stamkaart van een object vanuit 
de stuklijst een artikel te 
bestellen.

Vanuit stuklijst bestellen



Koppelbestanden kunnen 
ingedeeld worden in categorieën.

Koppelbestanden indelen in groepen



Er is een reset knop toegevoegd
om de instelling van de tabel te 
resetten.

Tabel weer naar basiswaarde



Het overzicht van de storingen
van de afgelopen 24 uur dat om 
07:00 uur wordt verstuurd, staat 
nu ook de kolom Oorzaak en 
Oplossing.

Elke dag om 07:00 een mail van de storingen



De foto is voortaan direct 
zichtbaar op de werk bon.

Foto op werk bon



Bij het inboeken op de lijst is het 
mogelijk om de Aanvrager te  
kunnen zien. Dit is de persoon die 
het artikel in het winkelmandje 
heeft gezet.

Wie heeft het artikel aangevraagd?



De opmerking van het artikel is 
nu zichtbaar in de winkelmand.

Opmerking artikel in winkelmand



Artikelen kunnen opgezocht 
worden via het EAN nummer.

Zoeken op EAN nummer



Via het homescherm kan direct 
de status van de storingen, 
aanvragen en andere 
informatie ingezien worden.

Homescherm geeft inzicht



Aanmelden werkopdracht is 
gemoderniseerd naar de 
allernieuwste technieken.

Aanmelden werkopdracht nieuwe GUI



Aanmelden storing is 
gemoderniseerd naar de 
allernieuwste technieken.

Aanmelden storing nieuwe GUI



Er kunnen meerdere foto’s 
worden toegevoegd in het 
meldbriefje.

Meerdere foto’s koppelen aan het meldbriefje



Meer informatie beschikbaar 
tijdens het bestelproces.

Meer informatie tijdens bestellen



Vanuit Q3 Mobile is het mogelijk 
om een artikel in de winkelmand
te zetten om daarna te kunnen 
bestellen.

Vanuit Q3 Mobile artikelen bestellen



Het is mogelijk om een 
leveranciersbeoordeling te 
doen op basis van diverse 
criteria.

Leveranciersbeoordeling



De afdelingen met de machines 
kunnen visueel weergegeven 
worden. Bij storing is het mogelijk 
om op het betreffende onderdeel 
te klikken en een melding te doen.

Visuele weergave



Dashboards en meters
weergeven in het opstart 
homescherm om direct de status 
van de dag te kunnen zien en 
volgen.

Dashboards en meters



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.

Kracht door eenvoud

Vragen?  

Neem gerust contact met ons op…

The world’s most smart Maintenance Software

Q3 Concept BV

Oostwijk 9, 5406 XT, Uden

Telefoon: +31 (0)413 – 331 331

Mail: info@Q3.nl

Website: https://www.Q3.nl

tel:+31413331331
mailto:info@Q3.nl
https://www.q3.nl/

