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Stappenplan inventarisatie
Inventarisatie
Voor het opstarten van OKcomply is het nuttig om eerst een inventarisatie te doen van uw huidige administratie. 

De arbeidsmiddelen, bedrijfsmiddelen en certificaten binnen uw onderneming, kunt u gebruiken om de structuur 

van uw administratie te bepalen. U bent er vrij in hoe u deze structuur invulling geeft. Het makkelijkste is wanneer 

u de structuur baseert op uw huidige manier van werken. Zo kunt u de manier waarop keuringen en inspecties nu 

plaatsvinden voortzetten.

Stap 1: Exporteren bestanden 
Ondernemingsdossier
Exporteer uw bestanden vanuit het Ondernemingsdossier en controleer het 

exportbestand (.zip) door dit bestand uit te pakken. De instructies om uw bestanden 

te exporteren zijn te vinden op de website van het Ondernemingsdossier: 

ondernemingsdossier.nl/wp-content/uploads/2017/06/Instructie-downloaden-
gegevens-Ondernemingsdossier.pdf

Stap 2: Aanmaken OKcomply-administratie
Maak een OKcomply-administratie aan via: app.okcomply.com/aandeslag/OD-OK
Er wordt een voorbeeldadministratie aangemaakt. Deze vullen wij gezamenlijk met u in tijdens de eerste sessie.

In uw mailbox ontvangt u een mail om uw wachtwoord in te stellen.

Als  u uw administratie heeft aangemaakt, neemt u contact met ons op. Wij zetten de regelhulpen dan voor u aan. 

Vervolgens kunt u de regelhulpen doorlopen. Het resultaat wordt automatisch in OKcomply opgenomen. 

U vindt onze contactgegevens onderaan de pagina.

Stap 3: Regelhulpen integreren
Log in op OKcomply via: app.okcomply.com. 

Accepteer de voorwaarden en ga naar de Overzichtspagina. Klik op ‘Regelhulpen AIM’. Een extra scherm wordt nu 

geopend met daarin de AIM regelhulpen. Vul de gegevens in op basis van uw bedrijfsactiviteiten en bedrijfsmiddelen. 

De uitkomst wordt automatisch in OKcomply geladen. 

Sluit OKcomply. In de gezamenlijke sessie gaan we hiermee verder.

Tip:
Kunt u het exportbestand 
niet openen? Het kan zijn 
dat u teveel bestanden in 
het Ondernemingsdossier 
heeft om in één keer te 
exporteren. U kunt er dan 
voor kiezen de export 
in meerdere delen uit te 
voeren. 
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Inspectiebureau/Leveranciers
Ondernemingen verzoeken inspectiebureaus om hun bedrijfsmiddelen te keuren. De bureaus geven per bedrijfsmiddel 

of bedrijfsmiddelengroep een certificaat af. Een certificaat wordt meestal digitaal aangeleverd en door de onderneming 

geprint en in een map gestopt. In OKcomply kunt u deze bij de keuring bewaren.

Stap 4: Lijst opstellen met bedrijven die inspecties uitvoeren 
(indien mogelijk)
Maak een lijst met bureaus en leveranciers die momenteel de inspecties voor uw bedrijf doen. Geef per bureau aan 

welke type keuringen zij doen en of zij keuren per bedrijfsmiddel of per groep bedrijfsmiddelen.

Inrichting administratie
Binnen OKcomply kunt u een administratie op verschillende manieren inrichten. Ons advies is om een structuur te 

maken die logisch en begrijpelijk is, zodat de gehele organisatie ermee aan de slag kan. Een bedrijfsmiddel is meestal 

verbonden aan een afdeling en/of locatie. Creëer op het hoogste niveau de locaties en/of afdelingen. Hierdoor krijgt u 

overzicht over de keuringsstatus van onderliggende bedrijfsmiddelen per locatie of afdeling.

Als bedrijfsmiddelen tegelijk gekeurd worden, dan is het wellicht beter om deze bedrijfsmiddelen te groeperen. 

Bijvoorbeeld: Alle handgereedschap op locatie x. 

U kunt handgereedschap ook onderverdelen in kleinere groepen. Bijvoorbeeld: Alle boormachines op locatie x en alle 

cirkelzagen op locatie x. 

Tenslotte is het mogelijk per gereedschap een keuring in te stellen. Bijvoorbeeld: Bosch boormachine (s/n 5533241).

Stap 6: Beschrijving van bedrijfsstructuur
Beschrijf hoe de onderneming eruit ziet en benoem de afdelingen en hun fysieke locatie. Zijn er binnen de afdelingen 

personen die verantwoordelijk zijn voor het keuren van bedrijfsmiddelen?

Voorbeeld:
Naam keuringsbureau
Pietersen inspectiebureau

Installatiebureau Jansen

Keuringstype
ISO

NEN, SCIOS en brandpreventie

Voorbeeld:
• Terrein

• Kantoor

• Afdeling verkoop / showroom (Hans verantwoordelijk voor Alarminstallatie)

• Logistiek

• Wagenpark

• Magazijn

• Productie

• Personeel
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Stap 7: Inspectie verantwoordelijken per bedrijfsmiddelengroep 
(indien mogelijk)
Maak een lijst met bedrijfsmiddelengroepen en geef per groep aan welk inspectiebureau de laatste keuringen heeft 

gedaan.

Mappenstructuur
Ons advies is om een structuur te maken die logisch en begrijpelijk is voor de gehele organisatie. De huidige (fysieke) 

mappenstructuur kan een goed uitgangspunt zijn voor de digitale variant. Maak  ‘submappen’ aan om de vindbaarheid 

van documenten te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door te ordenen op jaartal.

Stap 8: Mappenstructuur maken (indien mogelijk)
Maak een gewenste mappenstructuur die helder is voor de gehele organisatie.

Voorbeeld:
Bedrijfsmiddelengroep
Hijs- en takelmateriaal

Brandblussers

Naam keuringsbureau
Pietersen inspectiebureau

Installatiebureau Jansen

Voorbeeld:
• Personeel

• Certificaten

• BHV

• VCA

• Rijbewijzen

• Installatie

• Gereedschap

• Certificaten

• 2015

• 2016

• Handleidingen

• Rapporten

• Onderhoudsprocedure

• Archief


