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Wat is VCA?

De VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) is een checklist die bedr�ven
en instellingen helpt om veiliger, gezonder en milieuvriendel�ker te werken.

Het VCA-certificaat

Het VCA-certificaat is een nationaal erkend attest voor bedr�ven en instellingen die een
veilige werkprocedure hanteren en voldoen aan de belangr�kste gezondheids- en
milieuvereisten. Het attest wordt uitgereikt door het BeSaCC-VCA (Belgian Safety Criteria for
Contractors). 

Volgens de Belgische wetgeving is het niet verplicht om het VCA-certificaat te hebben. Toch
wordt het attest – als we naar de prakt�k k�ken - vaak gevraagd door opdrachtgevers als
vereiste om werkzaamheden voor hen te mogen uitvoeren.

Voor wie is de VCA belangr�k?

De VCA is bedoeld voor bedr�ven en instellingen die in een risicovolle sector actief z�n en
potentieel gevaarl�ke werkzaamheden moeten uitvoeren. Voorbeelden z�n bedr�ven die
constructie- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op bouwterreinen, fabrieken en
werkplaatsen.

Onze VCA-module in Odoo

Om bedr�ven en instellingen veiliger te helpen werken en het VCA-certificaat te helpen
behalen, bieden we b� Digimedio een digitale oplossing aan met het ERP-pakket Odoo.
Concreet voegden we enkele extra functionaliteiten toe aan VCA-relevante apps, welke we
vervolgens gebundeld hebben in een speciale VCA-module. 

Onze VCA-module bevat drie apps:
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Odoo Fleet app
voer- en werktuigbeheer

Odoo Employees app
werknemersbeheer

Odoo Maintenance app
onderhoudsbeheer



Werknemersprofielen aanmaken
Taken aan werknemers toew�zen
Planningen opstellen
Teams creëren

Wat is de Odoo Employees app?

Met de Odoo Employees app kan u op een gebruiksvriendel�ke manier uw
werknemersbestand beheren. Zo kan u  onder meer:

Odoo Employees & VCA

In het licht van de VCA module kan de Employees app nog veel meer. Zo laat de app toe om
documenten zoals certificaten, ziektebriefjes etc. aan uw werknemers te hangen. 

Dankz� de smartlinks naar Odoo Fleet en Odoo Maintenance, de twee andere apps in onze
VCA-module, ben je bovendien in staat om de data van werknemers rechtstreeks aan uw
voer- en werktuigen te koppelen. 

Integratie rapportagetool

Nog een andere belangr�ke functionaliteit van de Odoo Employees app komt in de vorm van
een rapportagetool. Deze is ideaal om rapporten te maken in functie van incident reporting,
één van de belangr�kste veiligheids- en VCA-vereisten. Incident reporting legt alle
werkongevallen en de daaropvolgende acties binnen uw bedr�f vast.

Automatische rapportages voor incident reporting

Odoo Employees app
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Met de rapportagetool kan u parameters zoals betrokken werknemers, voer-
en werktuigen, handelingen en de ernstgraad van ongevallen ingeven.
Vervolgens neemt de Employees app  al deze data samen in een
automatische rapportage.

Het automatisch aanmaken van dergel�ke rapportages is tevens uiterst
belangr�k voor het verkr�gen of verlengen van het VCA-certificaat. Hiervoor
moet u namel�k een overzichtsrapport van alle ongevallen in de afgelopen 3
jaar kunnen voorleggen aan het BeSaCC-VCA. 



Maak werknemersprofielen en creëer afdelingen/teams.

Employees app in beeld
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Voeg per werknemersprofiel de juiste gegevens en documenten toe (werk informatie,
privé informatie, urenstaten, arbeidsongevallen, certificaten,...).

Employees app in beeld
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Employees app in beeld
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Bewaar gedetailleerde overzichten van arbeidsongevallen en gerelateerde
documenten. Voeg betrokken voertuigen/machines/voorwerpen, oorzaken, handelingen
en correctieve acties toe.



Via een integratie met Google Maps heeft u steeds een overzicht van de
locaties van uw voer- en werktuigen.

 

Wat is de Odoo Fleet app?

De Odoo Fleet app is een app voor voer- en werktuigbeheer. Binnen de Fleet app kan u zelf
“fiches” aanmaken voor uw voer- en werktuigen aan welke u de nodige gegevens en
documenten kan toevoegen zoals keuringsbew�zen, verzekeringspapieren en technische
fiches. 

Odoo Fleet & VCA 

Naast de documentatie moet ook de praktische kant van uw voer- en werktuigbeheer steeds
in orde z�n. En daar kunnen onze functionaliteiten voor de Odoo Fleet app u mee helpen. 

Trackingsysteem voor voer- en werktuigstatussen
Concreet hebben w� de Odoo Fleet app voorzien van een slim tracking
systeem. Binnen dit tracking systeem kan u parameters (zoals draaiuren en
afgelegde kilometers) instellen. Op basis van deze parameters kan u nagaan
wanneer voer- en werktuigen nood hebben aan onderhoud of opnieuw
moeten worden gekeurd. Nadert een voer- of werktuig het voorop gestelde

Odoo Fleet app
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Plant u toch liever onderhoud en keuringen handmatig in? Dan kan u ook
kiezen om te werken met vaste cycli. U kr�gt in dat geval rond de
vastgelegde periodes automatisch een herinnering toegestuurd.

Koppeling Odoo Maintenance app voor duidel�ke planningen
Op basis van ons tracking systeem kan u dus gemakkel�k planningen
aanmaken voor onderhoud en keuringen. Deze kan u vervolgens door de
smartlink naar Odoo Maintenance ook meteen toew�zen aan uw techniekers.
Zo kunnen z� alt�d de baan op met een duidel�k takenpakket. 

aantal kilometers of draaiuren? Of vervalt het keuringsbew�s weldra? Dan stuurt de app u
automatisch een melding. Zo kan u onderhoudsbeurten en keuringen t�dig inplannen en kan u
uw voer- en werktuigen steeds in optimale staat houden.



Maak fiches aan voor voer- en werktuigen. Voeg de juiste documenten toe zoals
contracten, onderhoudspapieren, technische documenten en schaderapportages. Volg
de status van kosten, brandstof en tellers (draaiuren, afgelegde kilometers) op.

Fleet app in beeld
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Maak vaste onderhouds- en keuringscycli aan of stel waarden in voor draaiuren en
kilometerstanden. Ontvang meldingen op voorhand wanneer voer- en werktuigen het
vooropgestelde aantal draaiuren of kilometers naderen. 

Fleet app in beeld
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Volg de locaties van uw voer- en werktuigen via de koppeling met Google Maps.

Fleet app in beeld
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Door de smartlinks met Odoo Employees en Odoo Fleet worden
onderhoudsformulieren automatisch aan de juiste voer- en werktuigen &
werknemers gehangen. 

Teams aanmaken voor onderhoudswerken
Onderhoudstaken toew�zen aan uw techniekers
Zelf onderhoudswerken in de app laten registreren 

Wat is de Odoo Maintenance app?

De laatste app uit onze VCA-module is de Odoo Maintenance app, een app voor
onderhoudsbeheer. Met de Maintenance app kan u onder meer: 

Odoo Maintenance & VCA

Voor de VCA is het niet enkel belangr�k dat uw voer- en werktuigen veilig werken, maar ook
dat uw werknemers hier veilig mee kunnen werken. De Odoo Maintenance app biedt hiervoor
de ideale ondersteuning.

Om het proces van onderhoudswerken nog beter vast te leggen, hebben w�
de Maintenance app aanvullend voorzien van een tool waarmee u zelf
formulieren kan aanmaken die techniekers t�dens en na onderhoudsbeurten
kunnen invullen. Hier kunnen zaken worden ingegeven als gebruikte
materialen, werkt�den, foto’s, etc...

Techniekers kunnen achteraf ook de exacte draaiuren en/of kilometerstand
van voer- en werktuigen ingeven welke dan gebruikt worden om de volgende
onderhoudsbeurt in te plannen.

Binnen de Maintenance app kan u instructies aan onderhoudswerken
vasthangen en preventieve voorschriften meegeven aan uw techniekers. Zo
kan u aangeven welke materialen & gereedschappen nodig z�n of hen
informeren over de nodige veiligheidsmaatregelen.

Odoo Maintenance app
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In uw onderhoudsformulieren kan u ook fases aanmaken. Deze kan u
gebruiken om lopende onderhoudsbeurten op de voet te volgen. Als een
technieker dan een fase afrondt, ontvangt u een automatische statusupdate. 



Maak teams aan en w�s onderhoudsbeurten en keuringen toe aan de juiste
werknemers.

Maintenance app in beeld
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Controleer op binnenkomende onderhouds- en keuringsverzoeken en volg statussen
fase per fase op.

Maintenance app in beeld
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Voeg specifieke details, instructiedocumenten en formulieren toe zodat werknemers
deze digitaal kunnen raadplegen en invullen. 

Maintenance app in beeld
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Koppeling Odoo Employees & Fleet

Eenvoudig onderhoudsbeheer

Toevoegen onderhoudsinstructies en preventieve voorschriften

Digimedio tool voor onderhoudsformulieren

Automatische statusupdates rond onderhoud

Odoo Maintenance app

Koppeling Odoo Fleet & Maintenance

Eenvoudig werknemersbeheer

Belangr�ke documenten toevoegen (certificaten, verzekering,...)

Analyse werknemersprestaties

Digimedio rapportagetool voor incident reporting

Odoo Employees app

Koppeling Odoo Employees &   Maintenance 

Eenvoudig voer- en werktuigbeheer

Digimedio tracking systeem

Automatische meldingen voor onderhoud en keuringen

Overzichtel�ke planning voor onderhoud en keuringen

Odoo Fleet app

VCA-module in een notendop
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Over Digimedio
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Specialist in bedr�fssoftware

Digimedio is een specialist in bedr�fssoftware voor kmo's. Met onze dienstverlening helpen w�
kmo's hun bedr�fprocessen te optimaliseren en zo hun productiviteit te verhogen. W� z�n een
erkend dienstverlener rond de KMO-portefeuille en werken voor onze oplossingen met het
open-source ERP-pakket Odoo.

Odoo GOLD partner

Digimedio is een Odoo GOLD partner - de hoogste graad die partners b� Odoo kunnen kr�gen
- en was één van de snelst st�gende partners in de BeNeLux. Op de Odoo-website kan je
meer lezen over ons partnerschap en enkele van onze referenties met Odoo. Op onze eigen
website kan je onze referenties in detail bek�ken.

Custom digitale totaaloplossingen

Digimedio maakt deel uit van een grotere groep IT-bedr�ven en digitale bureaus. Voor onze
projecten werken w� vaak samen met de partners binnen onze groep. Hierdoor kunnen we
voor al onze klanten steeds custom totaaloplossingen realiseren. Met onze complementaire
dienstverleningen helpen w� bedr�ven om op alle vlakken te digitaliseren, automatiseren én
optimaliseren.

https://www.odoo.com/nl_NL/partners/digimedio-bv-3518196?grade_id=1&country_id=20
https://www.digimedio.be/cases


Over Odoo
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Belgisch open-source ERP-pakket

Odoo is één van de beste en meest populaire ERP-pakketen (Entreprise Resource Planning)
voor kmo's werelw�d. In mensentaal? Odoo is een softwarepakket dat bestaat uit
verschillende deelprogramma's en modules. Deze z�n allemaal speciaal ontwikkeld om de
belangr�kste bedr�fsprocessen aan te sturen. Zo biedt Odoo één totaalpakket voor een
compleet en geautomatiseerd bedr�fsbeheer. En het is ook nog eens een softwarepakket 'van
b� ons'. 

Gebruiksvriendel�k & personaliseerbaar

Odoo staat bekend om een hoge gebruiksvriendel�kheid en uitgebreide
personalisatiemogel�kheden. Odoo is volledig te configureren naargelang jouw bedr�f en is
naadloos te integreren in alle soorten systemen. Met onze Odoo-expertise kunnen we Odoo
helemaal op jouw bedr�f afstemmen en jouw bedr�fsprocessen optimaal mee ondersteunen.

Keuze uit meer dan 4.000 apps

Eenvoudig en op-maat-samengesteld systeem

Belgische software met internationale bekroning
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