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1 Inleiding 

1.1 iLogboek 

iLogboek wordt gekenmerkt door zijn veelzijdigheid, functionaliteit, efficiëntie en 
ontwikkelingen. Voor de dagelijkse gebruiker gaat de interesse vaak uit naar het 
geregistreerde, terwijl nieuwe functionaliteiten en mutaties daarbij onderbelicht worden of 
zelfs niet plaats vinden. Om die reden hebben wij het profiel van de hoofdgebruiker 
ontwikkelt. Deze kent de weg in iLogboek, weet mutaties aan te brengen en is het contact bij 
de implementatie van updates. 
Deze handleiding is speciaal geschreven voor de hoofdgebruiker. Aan de hand van deze 
handleiding kan hij mutaties verzorgen maar ook de dagelijkse gebruiker instrueren. 

1.2 Hoofdgebruiker 

Met het profiel van de hoofdgebruiker heeft u de regie en de mogelijk om zelf: 
1. Objecten (onderdeel van een voorziening voor veiligheid en continuïteit);  

a. Nieuw object (Id barcode) toevoegen  
b. Object koppelen aan een beheerstaak 
c. Bestaand object laten vervallen 
d. Bestaand object verplaatsen 

2. Looplijsten iLogboek app samenstellen (Nieuw/Bestaand/Afwijkingen) 
3. Looplijst iLogboek app downloaden naar de app 
4. Ruimtes; 

a. Nieuwe ruimte toevoegen 
b. Bestaande ruimte laten vervallen 
c. Bestaande ruimtes samenvoegen 

5. Tekeningen; 
a. Nieuwe tekeningen uploaden 
b. Bestaande tekeningen vervangen 
c. Bestaande tekeningen laten vervallen (verwijderen) 
d. Nieuwe coderingen op tekening aan brengen, wijzigen of laten vervallen in 

iLogboek 
6. Rapportages te maken van; 

a. Logboek registraties  
b. Objecten inventaris 

7. Inlogaccounts aanmaken te maken voor de registraties met de reparatie app 
8. Projecten aanmaken en koppelen aan inlogaccounts van de reparatie app   
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1.3 Leeswijzer 

Om de eenvoud van de handleiding te garanderen hebben wij deze samengesteld volgens 
een vast patroon. 
We tonen u de button behorende bij de instructie. Door in iLogboek hierop te klikken volgt u 
de stappen volgens het volgende patroon; 

1. Het tekst vak geeft de actie aan 
2. De pijl verwijst naar de volgende actie 
3. De groene cirkel verwijst naar de start van de actie 
4. De open cirkel verwijst naar de volgende actie op de volgende regel 
5. De rode cirkel verwijst naar het einde van de actie 

 
 

 
 

  

Actie 1 Actie 2 

Volgende actie 

Actie 2 

Volgende actie 

Actie 3 Actie 4 Actie 5 
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2 iLogboek definities: 

2.1 Algemeen: 

− iLogboek is uw online logboek met al uw geregistreerde objecten, vragenlijsten en bestanden.  

− Logboek is de verzamelnaam van alle beheersmaatregelen in 1 logboekmodel. 

− Logboektype is de titel van de looplijst met objecten. 

− Object is een geregistreerde voorziening in iLogboek die bepalend is voor de continuïteit en 

veiligheid aan of in het bouwwerk. De objecten worden geregistreerd en beheerd met een 

barcode. De barcode is een door iLogboek gegenereerd unieke Id. Aan het Id kunnen 

bestanden worden gekoppeld, zoals foto’s en files (PDF’s) 

− Beheersmaatregel is de maatregel die de beheerder naar aanleiding van de toetsing treft om 

de veiligheid-, brandveiligheid-, en/of conditie van het object weer op peil te brengen of te 

houden. 

− Applicatie is het programma voor op uw Device (iPhone, iPod Touch, iPad mini en iPad) om de 

beheersmaatregelen (offline) te registreren. 

− Formulier. Dit is een vragenlijst met keuze antwoorden en opmerkingsvelden met de 

mogelijkheid foto’s toe te voegen. Het formulier kan via de DiiP applicatie worden ingevuld. 
 

2.2 Logboek indeling: 

− Logboek met gekoppelde bestanden  is het overzicht met logboektypes en formulieren. 

− Gerealiseerd toont het aantal ingelezen logboektypes of formulieren. 

− Plandatum geeft de volgende uitvoeringsdatum van de beheersmaatregel aan. 

− Downloads is de plaats waar de bestanden en files kunnen worden opgeslagen die betrekking 

hebben op het betreffende logboektype of formulier. 

− Aandachtspunten. Dit zijn gemelde afwijkingen voortvloeiend uit een controle-, inspectie- of 

onderhoudsmaatregel. 

− MeldId is de barcode van een enkel object uit het logboektype. 

− Gekoppeld bestand. Deze geeft aan hoeveel gekoppelde bestanden er opgeslagen zijn bij een 

meldId barcode.  
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3 Object 

3.1 Objecten algemeen. 

Een beheerstaak is een onderhoud of inspectie maatregel aan een object. Bij uitbreidingen of 

wijzigingen zullen er objecten moeten kunnen worden toegevoegd of vervallen. Ook moeten 

nieuwe objecten gekoppeld kunnen worden aan een looplijst. Zie voor deze handelingen de 

volgende instructies. 

3.2 Nieuw object (Id barcode) toevoegen. 

 
  

Invoer Objecten Locatie 

Verdieping Ruimte 
Object 

aanmaken 

Selecteer of voer de velden van het object volledig in. Ook de ingangsdatum 

en de onderhoudsdatum. 
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3.3 Object koppelen aan een beheerstaak 

  

Excel Export Genereer Excel bestand 

Object logkoppel Verstuur 

Selecteer type Genereer 

Selecteer ruimte Genereer 

Open Excelsheet, selecteer cel achter het laatste objectveld 

Noteer looplijsttype in deze cel 

Verwijder kolom D (RuimteId (Verwijderen voor importeren)) 

Kolom E (Ruimtefunctie (Verwijderen voor importeren)) 

Opslaan als csv bestand 

Excel Export Importeer csv bestand 

Type invoer Object logkoppel 

Bestand kiezen Verstuur 

Looplijst bestand aanpassen en downloaden naar de app 
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3.4 Bestaand object laten vervallen 

 
 

3.5 iLogboek APP looplijst samenstellen (nieuw of aanpassen) 

 
    

Object Id Zoek 

Onderhoud datum  aanpassen Object aanpassen 

Vervaldatum invoeren Verstuur 

Looplijst 

Instellingen Opnieuw instellen 

Selecteer gewenste types 

Selecteer betreffende logboek en looplijst 

Selecteer gewenste subtypes / merken 

Volgende stap 

Selecteer gewenste ruimtes 

Selecteer gewenste objecten 

Volgende stap 

Volgende stap 

Volgende stap 

Volgende stap Afronden 
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3.6 iLogboek APP looplijst met afwijkingen samenstellen 

 
  

Aandachtspunten looplijst 

Looplijst Omschrijving toevoegen met aandachtspunten 

Selecteer betreffende logboek 

Volgende stap Volgende stap 

Volgende stap 

Afronden 

Volgende stap 

Volgende stap Volgende stap 
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4 Verdieping en ruimte 

4.1 Algemeen 

Verdiepingen kunnen direct in iLogboek worden aangemaakt en toegevoegd of met 

meerder worden ingelezen. 

4.2 Verdiepingen toevoegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aanpassen verdiepingsbenaming en/of volgnummer via genoemde stappen. 

4.3 Verdiepingen, tekeningen (download) volgorde nummer 

Verdieping naam Verdieping volgorde nr. Tekeningen volgorde nr. 
V03 1 5 
V02 2 4 
V01 3 3 
V00 4 2 
V-1 5 1 

 

4.4 Verdiepingen inlezen 

Voor het inlezen van meerdere verdiepingen gebruik de volgende Excel sheet. Deze 

opslaan als csv bestand in onderstaande Exceltabel. 

BOVENSTE TWEE RIJEN- worden niet ingelezen 
LocatieID Verdiepings benaming Volgordenummer 
      
      

Invoer Locatie/Ruimte Locatie 

Verdieping toevoegen Verdiepingsbenaming 

Verdiepingsbenaming en volgorde nummer volgens tabel 4.2. 

Volgordenr 
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LocatieId vinden door met de muis over de locatienaam te gaan. Onder in het scherm 

wordt dan de regel getoond met id=… Hierna volg de stappen uit onderstaande schema. 

4.5 Verdiepingen aanpassen 

  

Excel Export Importeer csv bestand 

Type invoer Verdiepingen 

Bestand kiezen Verstuur 

Excel Export Genereer excel bestand 

Type invoer Lijst Verdiepingen 

Bestand aanpassen Opslaan als csv bestand 

Excel Export Importeer csv bestand 

Type invoer Verdiepingen voor update 

Bestand kiezen Verstuur 
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4.6 Ruimte toevoegen of laten vervallen 

4.7 Algemeen 

Ruimtes kunnen direct in iLogboek worden aangemaakt en toegevoegd of met meerder 

worden ingelezen.  

4.8 Ruimtes inlezen 

Voor het inlezen van meerdere verdiepingen gebruik de volgende Excel sheet. Deze 

opslaan als csv bestand in onderstaande Exceltabel. 

BOVENSTE TWEE RIJEN- worden niet ingelezen 
  
  
  
Verdieping ID Ruimte Ruimtefunctie Oppervlakte 

        

        

        
 

 
 
 
  

Excel Export Importeer csv bestand 

Type invoer Ruimtes 

Bestand kiezen Verstuur 
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4.9 Ruimtes aanpassen 

 

  

Excel Export Genereer excel bestand 

Type invoer Ruimtes voor update 

Bestand aanpassen Opslaan als csv bestand 

Excel Export Importeer csv bestand 

Type invoer Ruimte voor update 

Bestand kiezen Verstuur 
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