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Inloggen

Via de website www.secureplay.eu of www.secureplay.nl kunt u inloggen in het online
beheersysteem. Dit systeem is zowel geschikt voor pc, tablet en telefoon. Uw
gebruikersnaam en wachtwoord zijn u per email toegezonden. Mocht u deze vergeten zijn
dan drukt u op
waar u door het invoeren van uw email adres uw
inloggegevens opnieuw kunt opvragen. Wilt u een nieuwe inlog account aanvragen, neem
dan contact op met één van onze medewerkers via
of telefonisch via +31 492599030.
Inloggen test-account:
E-mailadres: test@klant.nl
Wachtwoord: test123

Hoofdstuk: Inloggen

Na het inloggen komt u uit op uw persoonlijke startpagina. Deze wordt bij de verdere
navigatie door het programma aan u uitgelegd.
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Kleurcoderingen
Kleurcoderingen cluster-/klant-/speelplek-/toestelstatus (linker venster)
Voor een eenvoudig overzicht werkt SecurePlay hier met kleurcoderingen voor de status van
de speelplekken. De kleurcode houdt de meest kritische code aan. Hier volgt een uitleg over
deze kleurcodes.
* Deze kleuren gelden ook voor al de bovengenoemde statussen op de opeenvolgende dashboards, elke keer het
linker venster.

In orde:
Veiligheidskritisch:

Groen
Rood

Niet direct veiligheidskritisch:

Oranje

Niet conform regelgeving:

Rood

Geen acties noodzakelijk.
Dringend actie nodig! Het toestel kan een
gevaar vormen voor veilig-/gezondheid.
Binnen afzienbare termijn actie nodig om
de veiligheid te kunnen waarborgen.
Dringend actie nodig! Het toestel voldoet
niet aan de geldende Europese richtlijnen.

Kleurcoderingen acties inspecties/onderhoud/reparaties (rechter venster)
Voor een eenvoudig overzicht werkt SecurePlay met kleurcoderingen van de geplande
activiteiten. Hier volgt een uitleg over deze kleurcodes.
* Deze kleuren gelden ook bij de volgende dashboards (excl. de status van de toestellen).

De uitvoeringsdatum van deze actie is verlopen;
Deze actie dient vandaag te worden uitgevoerd;
Deze actie is ingepland voor uitvoering;
Deze actie is nog niet ingepland voor uitvoering;
Deze actie is succesvol uitgevoerd (verplaatst automatisch naar
onderen in de lijst).

Hoofdstuk: Kleurcoderingen

Rood:
Donkerblauw:
Blauw:
Grijs:
Groen:
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Dashboard Cluster

1. Het SecurePlay logo. Wanneer u hierop klikt wordt u automatisch teruggebracht naar
uw persoonlijke (Cluster of Klant) startpagina;
2. Het accountmenu (drie horizontale streepjes). Hier vindt u de knoppen 'Startpagina',
‘Account aanpassen’, 'Feedback', 'Help' en 'Uitloggen'. Via 'Feedback' kunt u ons
feedback geven m.b.t. het programma en bij ‘Help’ vindt u de laatste versie van deze
handleiding en eventuele overige hulpbronnen. De overige knoppen spreken voor
zich;
3. Het ‘AANVRAGEN’-menu. Via dit menu kunt u inspecties of reparaties/onderhoud
aanvragen. U kunt ervoor kiezen om dit bij Sicuro te doen of dit in te roosteren voor
eigen beheer;
4. Het ‘SNELMENU’. Via dit menu kunt u naar “BERICHTEN’, HULP bij beheer en
onderhoud’ en een ‘ONGEVAL RAPPORTEREN’;
5. Overzichtsvenster 'KLANTEN'. Hier vindt u de aparte organisaties binnen uw cluster,
op alfabetische volgorde onder elkaar weergegeven;
6. Overzichtsvenster 'INSPECTIES'. Hier vindt u uw benodigde en uitgevoerde
inspecties op urgentie onder elkaar weergegeven;
7. Overzichtsvenster 'ONDERHOUD'. Hier vindt u uw benodigde en uitgevoerde
inspecties op urgentie onder elkaar weergegeven;
8. Bottom menu. Via deze menuknoppen kunt u uw inloggegevens opvragen, de
algemene voorwaarden bekijken of contact opnemen met SecurePlay.
Kleurcoderingen
Voor het overzicht kleurcoderingen zie voorgaand hoofdstuk.

Handleiding SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem

Hoofdstuk: Dashboard Cluster

Hierboven ziet u een voorbeeld van een persoonlijk Cluster Dashboard (startpagina). Dit is
alleen van toepassing als u meerdere organisaties/klanten in uw beheer heeft. Deze is als
volgt opgebouwd.
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Dashboard Klant

1. Het SecurePlay logo. Wanneer u hierop klikt wordt u automatisch teruggebracht naar
uw persoonlijke (Cluster of Klant) startpagina;
2. Het accountmenu. Dit is hetzelfde als vermeld in voorgaand hoofdstuk;
3. Via ‘TERUG’ kunt u terug naar de vorige pagina in het systeem;
4. Het ‘KLANT ACTIES’ menu:
a. Via ‘KLANT BEHEER’ kunt u uw klantgegevens aanpassen en uitgevoerde
inspecties en onderhoud inzien;
b. Via ‘SPEELPLAATS TOEVOEGEN’ kunt speelplaatsen toevoegen.
5. Het ‘AANVRAGEN’-menu. Via dit menu kunt u inspecties of reparaties/onderhoud
aanvragen. U kunt ervoor kiezen om dit bij Sicuro te doen of dit in te roosteren voor
eigen beheer;
6. Het ‘SNELMENU’. Via dit menu kunt u naar “BERICHTEN’, HULP bij beheer en
onderhoud’ en een ‘ONGEVAL RAPPORTEREN’;
7. Overzichtsvenster 'SPEELPLAATSEN'. Hier vindt u uw speelplaatsen op
alfabetische volgorde onder elkaar weergegeven;
8. De locatiekaart laat u (mits de ingevulde gegevens kloppen) zien waar uw
speellocaties zich bevinden. Hier kunt u eventueel ook meteen een route laten
plannen;
9. Overzichtsvenster 'INSPECTIES'. Hier vindt u uw benodigde en uitgevoerde
inspecties op urgentie onder elkaar weergegeven;
10. Overzichtsvenster 'ONDERHOUD'. Hier vindt u uw benodigde en uitgevoerde
inspecties op urgentie onder elkaar weergegeven;
11. Bottom menu. Via deze menuknoppen kunt u uw inloggegevens opvragen, de
algemene voorwaarden bekijken of contact opnemen met SecurePlay.
Kleurcoderingen
Voor het overzicht kleurcoderingen hoofdstuk ‘Kleurcoderingen’.
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Hoofdstuk: Dashboard Klant

Hierboven ziet u een voorbeeld van een persoonlijk Klant Dashboard (startpagina). Deze is
als volgt opgebouwd.
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Accountgegevens wijzigen

Ga via het accountmenu naar de knop 'Account aanpassen', waarna u in onderstaand
venter komt. Hier kunt u de voor u van toepassing zijnde gegevens aanpassen.

Periodieke mailings
Bij Periodieke mailings kunt u per onderwerp aangeven hoe vaak u informatie over de status
en het beheer van u speelplek wilt ontvangen. Standaard staan deze op ‘Maandelijks’ om te
zorgen dat u niet vergeet uw speelplek in goede staat te houden en dit te loggen. U kunt
hierbij ook een ‘Alternatief Mailadres’ opgeven als steuntje in de rug of extra controle dat dit
ook daadwerkelijk gebeurt.
Openstaande inspecties:
Openstaand onderhoud:
Visuele beheer inspectie:

Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er nog (door
Sicuro) uit te voeren inspecties open staan in het sytsteem.
Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er nog uit te
voeren onderhoud open staat in het systeem.
Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als u de door de
beheerder zelf uit te voeren visuele inspectie niet tijdig is
ingevoerd in het systeem.
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Hoofdstuk: Accountgegevens wijzigen

Opties
Het advies is om de nieuwsbrief aan te zetten, om op de hoogte te blijven van belangrijke
wijzigingen in wet en regelgeving.
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[niet in orde] toestellen

Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er toestellen als
niet in orde staan aangemerkt in uw systeem.

*Let op: deze meldingen gaan altijd uit van de laatste status in het systeem. Wanneer u
bepaalde acties los bijhoudt in een fysiek logboek, dan is dit mogelijk niet de actuele status!
Informatieve berichtgeving
Bij ‘Informatieve berichtgeving’ kunt u aangeven waar u de berichten wilt ontvangen over
wijzigingen, en hoe vaak deze gegevens verzamelt dienen te worden voor verzending. Het
advies is dit op zijn minst per mail te doen, gezien de meeste mensen niet dagelijk/wekelijks
in het systeem zitten. De verzendfrequentie staat standaard zo ingesteld dat die dagelijks om
23u de laatste wijzigingen doorstuurt.
Bij ‘Gekoppelde klanten’ kunt u zien welke klanten aan uw account gekoppeld zijn en waar
u dus inzicht in heeft.

Hoofdstuk: Accountgegevens wijzigen

*Let op! Nadat u het wachtwoord wijzigt, komt het oude wachtwoord te vervallen.
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Klantgegevens aanpassen
Via de knop 'KLANT BEHEER' kunt u uw klantgegevens aanpassen. Zijn er wijzigingen als
een verhuizing of wisseling van contactpersoon, voer deze gegevens dan zo snel mogelijk in
via onderstaand formulier.

Klik op 'Aanpassen' en wijzig of vul de betreffende gegevens in. Wanneer u uw gegevens
heeft ingevoerd klikt u op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan. Via de knop 'Terug' kunt
u terug naar de vorige pagina.
Klikt u op 'VERWIJDEREN' en u bevestigt dat u uw klantaccount wil verwijderen, dan is uw
klantaccount ook ECHT WEG! Download dan ook vooraf al uw gegevens terug op uw
computer. U bent namelijk verplicht uw gegevens 10 jaar te bewaren.
* Let op: wanneer gegevens teruggehaald dienen te worden, zitten hier extra kosten aan verbonden.

Overzichten
Hier kunt u de overzichten van de inspecties en reparaties/onderhoud inzien, downloaden en
afdrukken (Zie ook ‘Speelplaatsbeheer’ ➔ ‘Overzichten downloaden en printen’, blz. 13, 14).
Gekoppelde accounts
Hier vindt u de accounts die aan de klant zijn gekoppeld, met daarachter welke rechtenprofiel
deze account heeft.
Bestanden
Upload hier uw bestanden als bijvoorbeeld contracten en communicatie die van belang is
voor u als klant.
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Hoofdstuk: Klantgegevens aanpassen

U kunt aanvinken dat informatie automatisch naar de contactpersoon van het cluster wordt
gezonden. Bij een extern beheerbedrijf of een overkoepelende organisatie kan dit van belang
zijn.
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Het berichtencentrum
Via het 'SNELMENU' en dan ‘BERICHTEN’ kunt u uw berichten inzien en berichten
versturen.

Met
kun je het geselecteerde bericht verwijderen. Wil je meerdere berichten achter
elkaar verwijderen zonder elke keer te moeten bevestigen, vink dan ‘Vraag om bevestiging
bij verwijderen’ uit.

Met

kun je het geselecteerde bericht beantwoorden.

Met

kun je het geselecteerde bericht doorsturen naar je eigen e-mail.

Met

kun je het geselecteerde bericht markeren als prioriteit.
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Hoofdstuk: Het berichtencentrum

Met
wordt het geselecteerde bericht bovenaan in je inbox vastgepind. Dit is
bijvoorbeeld handig wanneer je niet moet vergeten iets door te sturen of ergens op te
reageren.
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Speelplaats toevoegen
Via de knop 'SPEELPLAATS TOEVOEGEN' kunt u een nieuwe speelplek toevoegen.

Vul altijd de gegevens van de speelplek en de algemene contactpersoon gegevens in. Bij
notities kunt u eventuele opmerkingen noteren die van belang zijn.

Hoofdstuk: Speelplaats toevoegen

* De facturatie gegevens worden gekoppeld aan een klant en/of account.
* Als er een nummering in de speelplek zit, houd er rekening mee dat wanneer deze tot in de hogere cijfers loopt,
je nummert met evenveel cijfers als het hoogste getal. Dus als iets tot in de 200 loopt, begin je bij nummer 001.
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Aanvraag => Inspectie
Wanneer er een inspectie noodzakelijk is, kunt u via het menu 'AANVRAGEN' en dan
'INSPECTIE AANVRAAG' eenvoudig deze actie aanvragen, waarna deze zo snel mogelijk
of op overeengekomen moment wordt ingepland.

Hoofdstuk: Aanvraag => Inspectie

U kunt zelf kiezen of u voor '** Alle speelplaatsen' van een Cluster of Klant de aanvraag doet,
per speelplaats of per toestel. Bij opmerkingen kunt u de inspectie wanneer nodig toelichten
of een voorkeursweek/datum aangeven.
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Onderhoud/reparatie
Onderhoud/reparatie aanvraag (regulier)
Wanneer er onderhoud of een reparatie noodzakelijk is, kunt u via het menu 'AANVRAGEN'
en dan 'ONDERHOUD/REPARATIE AANVRAAG' eenvoudig deze actie aanvragen, waarna
deze zo snel mogelijk of op overeengekomen moment wordt ingepland.

Vul het bovenstaande formulier in. Kies eerst de klantnaam, de betreffende speelplek en
daarna het toestel wat onderhoud of reparatie behoeft.
Na het kiezen van het toestel selecteert u of het onderhoud of een reparatie betreft en of
Sicuro, u zelf (of derde) de reparatie dient uit te voeren. Daarna kunnen de gevraagde
werkzaamheden worden benoemd en omschreven. Wanneer u klaar bent klikt u op
'aanmaken' om de opdracht te bevestigen.

De 'Toestel/locatie gegevens' van het toestel worden automatisch ingevuld. Bij
'Datum/uitvoer gegevens' kunt u de gewenste datum van uitvoering aangeven en de
begrote kosten.
Bij 'Onderhoud/reparatie gegevens' kunt u de eerder ingevoerde omschrijving van de
werkzaamheden wijzigen. Ook kunt u daar een foto toevoegen uit uw bibliotheek of wanneer
u een telefoon of tablet gebruikt direct een foto maken.
Bij 'Oplevering/uitvoering' kunt u de naam van de betreffende monteur. Wanneer u op 'NU
UITVOEREN/OPLEVEREN' klikt, wordt de activiteit als uitgevoerd opgeslagen. Dit kan
alleen als je hebt gekozen voor ‘Uitvoeren in eigen beheer’.
* Let op: Doe dit alleen wanneer het onderhoud of de reparatie ook daadwerkelijk is uitgevoerd!
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Hoofdstuk: Onderhoud/reparatie

Bij de keuze eigen beheer, kun u in het onderhoudsoverzicht’ doorklikken naar het
'Onderhouds / Reparatie Rapport' van het betreffende toestel. Dit ziet u op de volgende
pagina afgebeeld. Let op, de groene opdrachten zijn al opgeleverd. De grijze of blauwe kunt
u nog afronden. Het 'OR-nummer' wat u ziet weergegeven is het referentienummer waarop
de werkzaamheden worden geregistreerd.
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Wanneer u alleen de aanpassingen wenst op te slaan, dan drukt u op 'Formulier
aanpassen'.

Hoofdstuk: Onderhoud/reparatie

* Let op: De reparatie wordt dan niet afgerond!
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Directe reparatie (zonder aanvraag/inplannen)

Vul hierbij altijd de naam van de monteur in, zodat dit deze bij vragen gecontacteerd kan
worden.
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Hoofdstuk: Onderhoud/reparatie

Wanneer er direct onderhoud of een reparatie wordt uitgevoerd, of wanneer dit al is gedaan
zonder dit in te plannen, kunt u wanneer u op de overzichtspagina van het toestel staat, via
het menu 'SPEELTOESTEL ACTIES' en dan 'DIRECTE REPARATIE' eenvoudig deze actie
loggen zonder dit eerst aan te vragen en/of in te plannen.
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Dashboard Speelplaatsen

Op de overzichtspagina van de speelplek ziet u een vergelijkbare structuur als bij uw klant
overzichtspagina. Als u naar de overzichtsvensters kijkt, zie u dat die van 'speelplaatsen is
vervangen door 'SPEELTOESTELLEN'. Verder zijn nu alleen de acties weergegeven voor
inspecties en onderhoud van de betreffende speelplek. In het navigatiemenu kunt u er nu
ook voor kiezen om via 'SPEELPLAATS BEHEER' inspectie- en reparatieoverzichten in te
zien of de speelplek gegevens aan te passen. Via 'SPEELTOESTEL TOEVOEGEN' kunt u
een nieuw toestel aan de speelplek toe te voegen.
Kleurcoderingen
Voor het overzicht kleurcoderingen hoofdstuk ‘Kleurcoderingen’.
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Hoofdstuk: Dashboard Speelplaatsen

Bij het overzichtsvenster 'SPEELPLAATSEN' ziet u uw speelplaatsen op alfabetische
volgorde gesorteerd en via de zoekfunctie kunt u wanneer nodig een specifieke speelplek
zoeken. Wanneer u de pagina van een specifieke speelplek wilt openen, klikt u op de groene
pijl achter deze speelplek, u wordt dan doorgestuurd naar de betreffende pagina. Hieronder
is een voorbeeld van een speelplaats pagina weergegeven.
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Speelplaats beheer

Klik op 'Aanpassen' en wijzig of vul de betreffende gegevens in. Wanneer u uw gegevens
heeft ingevoerd klikt u op 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan. Via de knop 'Terug' kunt
u terug naar de vorige pagina.
Klikt u na 'Aanpassen' op 'VERWIJDEREN' en u bevestigt dat u de speelplaats wil
verwijderen, dan is de speelplaats ook ECHT WEG! Download dan ook vooraf al uw
gegevens terug op uw computer. U bent namelijk verplicht uw gegevens 10 jaar te bewaren.
* Let op: wanneer deze terug gehaald dienen te worden, zitten hier extra kosten aan verbonden.

Visuele Inspectie

Hoofdstuk: Speelplaats beheer

Wilt u de als beheerder uw wekelijkse visuele inspectie uitvoeren, klik dan op 'UITVOEREN'.
Deze optie is ook vanuit diverse vensters bereikbaar via het ‘SNELMENU’.
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Hier kunt u de status van het toestel aangeven incl. eventuele opmerkingen, waarna deze
automatisch wordt geregistreerd. Is er onderhoud nodig dan kunt u dat eenvoudig via het
snelmenu boven aan de pagina aanvragen (zie eerdere uitleg).

Overzichten downloaden en printen
Via de module 'Overzichten' kunt u uitgevoerde inspecties en onderhoud/reparatiewerkzaamheden inzien en afdrukken. Hierbij is het mogelijk zowel de
constateringen, acties als financiën in te zien. Klik op ‘BEHEREN’ om je inspecties ed. in te
zien.

Hoofdstuk: Speelplaats beheer

Selecteer de periode waarin de acties hebben plaatsgevonden, daarnaast kunt u kiezen voor
een weergave met prijzen, dus ‘Volledig’ of ‘Zonder prijzen’. Klik daarna op ‘Toepassen’,
waarna u de selectie kunt ‘printen’. Ook voor het opslaan als PDF kiest u voor printen.
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Voor het opslaan in PDF, selecteer in plaats van uw printer dan ‘Opslaan als pdf’ of
download ‘Bullzip PDF Printer’ en selecteer deze.

Hoofdstuk: Speelplaats beheer

Bestanden
Upload hier uw bestanden als bijvoorbeeld inrichtingstekeningen, risicoanalyses, contracten
en communicatie die van belang zijn voor u als klant. Met de knop ‘DOWNLOADEN’ kunt u
de betreffende documenten weer downloaden.
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Speeltoestel toevoegen

Hoofdstuk: Speeltoestel toevoegen

Wanneer u klikt op 'SPEELTOESTEL TOEVOEGEN' dan wordt u door genavigeerd naar de
onderstaande pagina. Hier kunt u een nieuw speeltoestel toevoegen aan de betreffende
speelplek door het invullen van dit formulier, waarna u op 'Speeltoestel aanmaken' klikt om
deze op te slaan. Na het aanmaken van het toestel kunt u bij de Toestel-pagina een foto
uploaden of direct via tablet of telefoon maken vanuit het programma.
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Gegevens toestel of attractie wijzigen

Klikt u na 'Aanpassen' op 'Speeltoestel verwijderen' en u bevestigt dat u het toestel wil
verwijderen, dan is dit toestel ook ECHT WEG! Download dan ook vooraf al uw gegevens
terug op uw computer. U bent namelijk verplicht uw gegevens 10 jaar te bewaren.
* Let op: wanneer deze terug gehaald dient te worden, zitten hier extra kosten aan verbonden.

Administratief en opties
Wanneer u op 'Administratief en opties' klikt, switcht het scherm aan de rechterkant naar
het overzicht wat u ziet op de volgende pagina. Wanneer u terug wilt naar het overzicht met
'Inspecties' en 'Onderhoud' klikt u simpelweg op de knop 'Inspectie/reparatie overzicht'.
Kleurcoderingen
Voor het overzicht kleurcoderingen hoofdstuk ‘Kleurcoderingen’.
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Hoofdstuk: Gegevens toestel of attractie wijzigen

Wanneer u klikt op
achter het betreffende toestel, kunt u de gegevens van dit toestel
of deze attractie wijzigen. U komt dan uit in onderstaande overzichtspagina, waar u op
'Aanpassen' klikt om de gegevens van het toestel aan te passen. U kunt hier ook een foto
uploaden of maken.
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Acties
Hier zijn nog geen acties uit te voeren.

Bestanden
Upload hier uw bestanden als bijvoorbeeld het 'Technisch Constructie Dossier',
specificatieformulieren, bouwtekeningen, valzones, offertes, facturen contracten en
communicatie die van belang zijn voor u als klant. Met de knop ‘DOWNLOADEN’ kunt u de
betreffende documenten weer downloaden.
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Hoofdstuk: Gegevens toestel of attractie wijzigen

Overzichten
Via de module 'Overzichten' kunt u uitgevoerde inspecties en onderhoud/reparatiewerkzaamheden inzien en afdrukken. Hierbij is het mogelijk zowel de
constateringen, acties als financiën in te zien.
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Speelplek markeren als verwijderd
Wanneer u klikt op
achter de betreffende speelplek, komt u op de betreffende
overzichtspagina. Klik hier op ‘SPEELPLAATS ACTIES’ en daarna op ‘SPEELPLAATS
BEHEER’. In het venster wat nu opent klikt u weer op ‘Aanpassen’.

Let op: Wanneer u klikt op ‘Speelplaats verwijderen’ en dit bevestigt door op ‘Ja
verwijderen’ te klikken, wordt deze uit het hele systeem verwijderd en kan deze alleen nog
worden teruggehaald door de web-programmeur. Hier zitten dan wel kosten aan verbonden.
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Hoofdstuk: Speelplek markeren als verwijderd

Klik nu op ‘Markeer als verwijderd / gesloten’ en daarna op ‘Markeren’.
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Speeltoestel markeren als verwijderd
Wanneer u klikt op
achter het betreffende speeltoestel, komt u op de betreffende
overzichtspagina. Klik hier op ‘SPEELTOESTEL ACTIES’ en in het venster wat nu opent
klikt u weer op ‘Aanpassen’.

Let op: Wanneer u klikt op ‘Speeltoestel verwijderen’ en dit bevestigt door op ‘Ja
verwijderen’ te klikken, wordt deze uit het hele systeem verwijderd en kan deze alleen nog
worden teruggehaald door de web-programmeur. Hier zitten dan wel kosten aan verbonden.

Handleiding SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem

Hoofdstuk: Speeltoestel markeren als verwijderd

Klik nu op ‘Markeer als verwijderd / gesloten’ en daarna op ‘Markeren’.

23

Periodieke mailings
Wanneer u in uw accountinstellingen de periodieke mailings aan heeft staan, ontvangt u in
de door u gekozen periode een mailing met statusupdates van de door u gekozen thema’s.
Het is aan te raden dit minimaal 1x per maand te laten doen.
Hieronder volgt een korte uitleg van de informatie die u terug vind in deze mailing.

Openstaande inspecties:
Openstaand onderhoud:
Visuele beheer inspectie:

[niet in orde] toestellen

Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er nog (door
Sicuro) uit te voeren inspecties open staan in het sytsteem.
Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er nog uit te
voeren onderhoud open staat in het systeem.
Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als u de door de
beheerder zelf uit te voeren visuele inspectie niet tijdig is
ingevoerd in het systeem.
Wanneer dit aan staat krijgt u een melding als er toestellen als
niet in orde staan aangemerkt in uw systeem.

*Let op: deze meldingen gaan altijd uit van de laatste status in het systeem. Wanneer u
bepaalde acties los bijhoudt in een fysiek logboek, dan is dit mogelijk niet de actuele status!

Handleiding SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem

Hoofdstuk: Periodieke mailings

Voorbeeld mailing
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Vragen en contact
SecurePlay is ontwikkeld in opdracht van Sicuro Speeltoestellen. Voor vragen die niet in
deze handleiding worden beantwoord, kunt u contact opnemen met Sicuro.
SecurePlay (Onderdeel Sicuro Speeltoestellen)
Bakelsebrug 10a
5761 PM BAKEL
nederland@secureplay.eu
Tel: +31(0)492-599030

Dit systeem is ontwikkeld door FireWizz Digital Solutions.

Handleiding SecurePlay Online Speelplaatsbeheersysteem

Hoofdstuk: Vragen en contact

Noodnummer: +31(0)6-51709436
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