
Werkorders beheren met de
mobiele CorrigoPro-app

Proces van een werkorder – Mobiel



In deze handleiding behandelen 
we de mobiele CorrigoPro-app

• Uw werkorders openen: dia's 3 – 4

• Werkorder-bericht bekijken: dia 5

• Contactpersoon op servicelocatie: dia 6 

• SLA: dia 7

• NTO offerte verzenden: dia's 8 – 9

• Een werkorder accepteren: dia 10 

• Een geaccepteerde werkorder weigeren: dia 11

• Werkorder inchecken/starten: dia 12

• Werkorder inchecken/starten met IVR: dia 13

• Werkorder pauzeren: dia 14

• Werkorder uitchecken/voltooien: dia's 15 – 18

• Handtekening klant registreren: dia's 19 – 20 

• Een afbeelding bijvoegen: dia 21

• Werkzaamheden controleren/beoordelen: dia 22

• Filtersysteem werkorders: dia's 23 – 24

• Geofencing: dia's 25 – 26

• Meldingen: dia's 27 – 28



Mobiele CorrigoPro-app: 
uw werkorders openen 

Installeer de CorrigoPro-
app op uw apparaat.

Tik op de app om deze te 
openen.

Uw Cru's worden 
weergegeven op het 
eerste scherm.

Voor elke Cru met 
ongelezen CruChats ziet u 
aan de rechterkant een 
rood bladwijzerpictogram.

Tik op de gewenste Cru 
om alle gerelateerde 
CruChats te openen.



Mobiele CorrigoPro-app: uw werkorders openen 

In CruChats met bijgevoegde 
werkorders wordt het 
werkordernummer, de 
prioriteitsindicator en de 
status van de werkorder 
weergegeven.

Links van ongeopende of 
ongelezen CruChats staat 

een rode stip.

Tik op het scherm van de 
telefoon om de werkorder 
te openen. 



Een nieuw werkorderbericht beoordelen

Alle werkordergegevens 
worden weergegeven in 
de CruChat.

Tik eerst op de oranje 
link ‘BERICHT’.

Het berichtenvenster 
wordt geopend, en de 
contactpersoon van de 
klant en het probleem 
worden weergegeven. 

Scrol omhoog of omlaag 
om de werkorder te 
bekijken.

Tik op 'Sluiten' om terug te keren naar de CruChat.



Contactpersoon op locatie en servicelocatie

Vervolgens vindt u de 
contactpersoon op de 
locatie van de klant. 

Ook ziet u de 
servicelocatie met het 
adres en een interactieve 
link naar de kaart.

Klik op de link naar de 
kaart om de standaard 
kaartapplicatie te openen. 

Klik op het 
navigatiepictogram voor 
een routebeschrijving. 



Het probleem en SLA 

Het volgende item dat u in de CruChat 
van de werkorder ziet is het probleem.

Dit is een korte omschrijving van het 
gemelde probleem.

U ziet ook de prioriteit en SLA (Service 
Level Agreement)

Denk eraan: uw klant beoordeelt u op 
uw vermogen om te voldoen aan de 
tijdschema's in de SLA.



De NTO en een offerte verzenden

Daarna wordt het niet te 
overschrijden bedrag, ofwel 
het NTO-bedrag 
weergegeven. Dit bedrag 
wordt bepaald door uw 
klant.

Tik op de oranje link 'HIER' 
om een verhoging van het 
NTO-bedrag aan te vragen.

Het venster 'Offerte 
indienen' wordt 
weergegeven.

Voer het offertebedrag in 
voor de aangevraagde 
service.

Voeg een notitie toe waarin 
u de verhoging van het NTO-
bedrag specificeert.

Tik op 'Indienen'.



Geaccepteerde offerte en de nieuwe NTO

De werkorder wordt 
gemarkeerd in de 
klantenportal.

In CruChat ziet u het 
offertebedrag en een link 
naar de details van de 
offerte.

In dit voorbeeld heeft de klant 
de offerte goedgekeurd.

De goedkeuring van de 
offerte staat met een 
tijdsaanduiding genoteerd 
in de CruChat.

Het NTO-bedrag wordt 
bijgewerkt in de 
werkorder.



Een werkorder accepteren

Nu gaan we de werkorder 
‘ACCEPTEREN' of ‘AFWIJZEN'.

Tik op de juiste actie.

Tik op ‘ACCEPTEREN' om een 
werkorder te accepteren of op 
‘AFWIJZEN' om een werkorder te 
weigeren.

De actie wordt met een 
tijdsaanduiding weergegeven in de 
CruChat, zie de afbeelding rechts.

De klant krijgt een melding dat zijn   
of haar werkorder is geaccepteerd.

Als de werkorder wordt 
geaccepteerd, verschijnt de actie 
‘CHECK IN’. Klik daarop om aan de 
werkzaamheden te beginnen.



Een geaccepteerde werkorder afwijzen

Een werkorder kan worden 
geweigerd nadat deze is 
geaccepteerd.
Klik indien nodig op de oranje 
link 'HIER' om deze werkorder 
te weigeren.
U moet opgeven waarom u de 
werkzaamheden weigert, 
anders kunt u de werkorder in 
het systeem niet wijzigen.
Typ de reden voor het 
weigeren van de werkorder en 
tik op ‘Afwijzen'.



Een werkorder inchecken en starten

Wanneer de werkorder wordt 
geaccepteerd, moet een 
Desktop-gebruiker of de 
toegewezen Sub of CruMember 
inchecken om met de 
werkzaamheden te starten.

Op locatie tikt u op de link 
‘CHECK IN' om de werkorder te 
starten.

Als de gebruiker niet in de buurt 
van de locatie van de werkorder 
is wanneer hij of zij incheckt, 
wordt de gebruiker gevraagd 
om dit te bevestigen en toch in 
te checken.

Tik op ‘Bevestigen' om door te 
gaan.



Een werkorder starten met IVR 

U kunt het beste in- en uitchecken
met de mobiele app.
Als een klant zich inschrijft voor
IVR, worden de IVR-gegevens voor 
in-/uitchecken weergegeven in de 
mobiele app, zoals links wordt 
weergegeven.

Om in of uit te checken belt u het 
telefoonnummer in de werkorder, 
voert u de IVR-code in en volgt u 
de aanwijzingen.

Dit proces moet worden voltooid 
tijdens het inchecken en 
uitchecken van de werkorder, of 
wanneer een werkorder wordt 
gepauzeerd als deze tijdelijk 
wordt verlaten.  



Een werkorder pauzeren

De inchecktijd wordt 
aangeduid in de CruChat.

Als de gebruiker de werklocatie 
moet verlaten, 'pauzeert' hij of 
zij de werkorder.

Tik op 'PAUZEERT' om de 
werkorder te stoppen.

Als u een werkorder wilt 
herstarten, tikt u op 'CHECK IN'. 

De pauzetijd wordt aangeduid 
in de CruChat.



Een werkorder uitchecken en voltooien

Tik op ‘CHECK UIT' om een 
werkorder te voltooien.  

Het venster 'Werkorder 
voltooien' wordt geopend.

Voer gedetailleerde 
opmerkingen in over de 
uitgevoerde werkzaamheden.  

Hoe meer informatie u 
invoert, hoe beter.



Een werkorder uitchecken en voltooien

Nadat u de opmerkingen hebt ingevoerd, selecteert u een 'Reparatiecategorie' door op de 
lijst met reparatietypen te tikken.



Een werkorder uitchecken en voltooien

Voer dezelfde stappen uit om de juiste 'Reparatiecode' te selecteren.

Zodra de reparatiecategorie en code 
zijn geselecteerd, tikt u op 'Voltooien'.



Een werkorder uitchecken en voltooien

Er wordt een tijdsaanduiding toegevoegd aan de CruChat en 
de klant krijgt een melding dat de werkorder is voltooid.

Indien nodig kan een werkorder opnieuw worden geopend 
door op de link 'HIER' te klikken.

Klik op 'APPARATUUR' om de apparatuur te wijzigen 
waaraan is gewerkt. U kunt hier apparaten aan de 
werkorder toevoegen. 



De handtekening van de klant registreren

De handtekening van de klant 
is pas zichtbaar in de mobiele 

app als de handtekeningfunctie 
is ingeschakeld in de 

instellingen van de Desktop. 
Als u de handtekening van een 
klant wilt vastleggen, klikt u op 

'HIER'.
Het scherm ‘Handtekening op 

WO' wordt weergegeven.
Geef uw apparaat aan de klant 

en laat hem of haar een 
handtekening zetten.
Klik op ‘Bevestigen'.



De handtekening van de klant registreren

De naam en het e-mailadres van 
de klant zijn vereist om de 
handtekening op te slaan.

De klant kan de optie 
‘Een kopie e-mailen' kiezen om 

een e-mail van de werkorder 
met de handtekening te 

ontvangen.

Zet de schakelaar naar rechts 
om de werkorder te e-mailen.

Klik op 'Opslaan' om het proces 
te voltooien.

De handtekening wordt 
weergegeven in de CruChat op 

de mobiele app. 



Mobiele CorrigoPro-app: een afbeelding bijvoegen

U kunt een afbeelding 
toevoegen aan een 
CruChat.

Tik op de drie stippen
om het 
vervolgkeuzemenu te 
openen.

Tik op 'Camera' om een 
nieuwe foto te maken of 
op 'Fotobibliotheek' om 
een foto op uw apparaat 
te selecteren.

Neem een foto of selecteer de 
afbeelding die u wilt delen.

We raden u sterk aan zowel vóór als na het 
voltooien van de werkzaamheden foto's te 
maken.



De werkzaamheden controleren en 
beoordelen

Wanneer u de werkorder hebt uitgecheckt 
en voltooid, ontvangt de klant een melding.

Klanten beoordelen uw werkzaamheden tijdens 
het verificatieproces. 

De beoordeling en opmerkingen worden 
weergegeven in het verificatiebericht van de 
CruChat.

Als uw klant verificatie vereist, kunt u de 
factuur pas verzenden wanneer de verificatie 
is voltooid.



Mobiele app: filtersysteem voor werkorders

Klik op het filterpictogram om 
filteropties te openen.

Er zijn 12 filteropties 
beschikbaar.

Klik op de pijl rechts van de 
categorie die moet worden 
gefilterd.

Hiermee opent u de 
filteropties.



Mobiele app: filtersysteem voor werkorders

Klik op de pijl rechts van de 
categorie die moet worden 
gefilterd.
Hiermee opent u de filteropties 
aan de rechterkant.
Door het selectievakje in of uit te 
schakelen, kan een gebruiker 
filteren welke werkorders worden 

weergegeven of verborgen in de 
mobiele app.
In dit geval is de filteroptie voor 
voltooide werkorders 
uitgeschakeld omdat deze 
gebruiker geen voltooide 
werkorders in zijn mobiele app 
wil zien. 
Als de gebruiker het filter voor 
voltooide werkorders inschakelt, 
worden de voltooide werkorders 
opnieuw weergegeven in hun 
mobiele app.  



Geofencing

Met geofencing kunnen mobiele 
gebruikers een werkorder 
inchecken/uitchecken of pauzeren 
wanneer de gebruiker een virtuele 
grens rond een servicelocatie 
betreedt of verlaat.

Het CorrigoPro-platform stuurt 
automatisch een melding naar het 
apparaat van de gebruiker wanneer 
hij of zij zich binnen de Geofence van 
het adres op de werkorder bevindt. 
Het platform kan meerdere adressen 
identificeren voor meerdere 
werkorders.

Klik in het scherm Mijn Cru's op de 
drie stippen in de rechterbovenhoek 
van het scherm.
Klik op 'Instellingen'.



Geofencing

Vanuit het scherm 'Instellingen' 
kan de gebruiker de functie 
Geofencing in- of uitschakelen.

Klik op de pijl rechts van de 
Geofence-prompts.

Om de Geofence-prompts in of 
uit te schakelen, schakelt u de 
schakelaar naar links of rechts.   



Meldingen: mobiele app

Klik in het scherm Mijn Cru's 
op de drie stippen in de 
rechterbovenhoek van het 
scherm.
Klik op 'Instellingen'.



Meldingen: mobiele app

Vanuit het scherm 'Instellingen' 
kan de gebruiker berichten 
in- of uitschakelen.

Klik op de pijl rechts van 
‘Berichten’.

Om de gewenste melding in of 
uit te schakelen, vinkt u het 
selectievakje voor de 
bijbehorende melding aan of 
uit. 

Berichten kunnen worden 
ingesteld voor een klant, een 
Cru, een Partner 
(Subcontractor) of 
systeemberichten.   



Vragen
Neem telefonisch of online contact op met Corrigo:

https://corrigopro.com/contactus/

https://corrigopro.com/contactus/

