Loopt uw F-gassen administratie ook zo in de papi€r€n? Niet met R-flow Online…
R-flow Online van Escape is hét online systeem voor uw F-gassen administratie. Sinds 1996 gebruiken al
vele tientallen koeltechnische installatiebedrijven onze software voor het bijhouden van hun F-gassen
administratie. Nu kunt u ook online met deze software werken: R-flow Online.
Hiermee U bespaart veel tijd en geld. Monteurs werken met digitale logboeken en flessenkaarten op hun
mobiele apparaat via het internet. Alles wordt digitaal en veilig bewaard in ‘the cloud’. De handelingen
van de monteurs staan direct in uw F-gassen administratie. Hierdoor behoren achterstanden in uw
administratie tot het verleden. Geen stress voor een BRL-100 audit! U ontzorgt uzelf …. en uw klant.

De Europese wetgeving verplicht installatiebedrijf een administratie bij te houden van de ozonafbrekende stoffen,
oftewel F-gassen, die het gebruikt. De Nederlandse overheid ziet hier op toe sinds 1996. Natuurlijk is dit een goede
zaak voor het milieu. Maar voor de bedrijven kost dit veel tijd en geld. Om maar te zwijgen over de ergernis die het
oproept vele bij monteurs. Zij voelen zich steeds vaker een soort ‘administrateur’.
Het is de monteur die met steeds meer multomappen naar installaties van klanten gaan, om vervolgens te merken
dat nét de benodigde flessenkaart of werkbon niet te vinden is. Voor elk project wordt wel ergens in de tijd een
kopie of print gemaakt van een document dat ze nodig hebben en, op locatie, ontbreekt. Veel tijd gaat verloren door
het zoeken naar het benodigde installatielogboek. De klant weet dat dit logboek eigenlijk ergens bij de installatie zou
moeten liggen, maar de persoon die er verantwoordelijk voor is, is net even niet beschikbaar.
Op kantoor van het koeltechnische bedrijf is het bijhouden van een koudemiddelenadministratie bijna een dagtaak
geworden. Documenten van de werkvloer verzamelen, moeilijke handschriften lezen, verregende flessenkaarten
ontcijferen, vuil en vlekken op documenten, navraag doen bij monteurs enz. Dit alles om er vervolgens een
kloppende koudemiddelregistratie en –balans van te maken. Begrijpelijk dat een administratieve achterstand van
twee à drie maanden eerder regel dan uitzondering is.
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De periode voor de jaarlijkse beoordeling door een keuringsinstantie is voor menig bedrijf spannend. Vele uren
worden besteed aan het voorbereiden van zo’n audit. Is de regelgeving nog hetzelfde als vorig jaar? Zo’n
voorbereiding wordt eigenlijk nooit een routine. Je hoeft je dan ook niet te schamen als de F-gassen administratie
niet helemaal up-to-date is of dat er een her-controle nodig is om het BRL100 certificaat weer voor een jaar te
krijgen. Je bent niet de enige!
En dan zijn er nog de tijdrovende vragen van klanten als: “Kan je mij vertellen wat voor handelingen er, in het
afgelopen jaar, aan mijn installaties zijn gedaan?” of ”Heb je voor mij een lijst met mijn R-22 installaties? Ik hoor dat
ik daar geen koudemiddel meer in mag stoppen.”
Wordt het niet eens tijd om weer gewoon te doen waar je als techneut in de koeltechniek goed in bent? Met de
gereedschapskoffer naar de installatie en er voor zorgen dat het weer doet waar het voor bedoeld is. En dat dan
zonder papierwerk…

De webapplicatie die al dit tijdrovende en dure papierwerk kan vervangen is R-flow Online
Escape is dé pionier sinds 1996 in het maken van softwaretools voor de F-gassen administratie. Tientallen bedrijven
werken al met onze software. Sinds 2017 is de R-flow software online beschikbaar! R-flow Online werkt overal waar
Internet beschikbaar is. Op elke PC, laptop en elk mobiel apparaat dat draait op iOS of Android.

Scan deze QR-code en zie hoe R-flow Online werkt

De voordelen voor de monteur
+
+
+
+
+
+

Altijd een digitaal flessenoverzicht van de voorraad in je auto, bij je collega’s en in het flessenhok.
Digitale flessenkaart. Raakt nooit kwijt en kan niet verregenen.
Altijd een digitaal logboek van alle installaties van klanten op uw mobiele apparaat.
Onbekende flessen kunnen worden gescand om te zien wie er verantwoordelijk voor is.
Alle handelingen worden in ‘the cloud’ opgeslagen. Uw F-gassen administratie is altijd up-to-date.
Tot 50% tijdsbesparing op de invultijd van documenten.

De voordelen voor kantoor:
+

+
+
+
+

Na de handeling van de monteur wordt zowel de flessenkaart, het digitale logboek en de
koudemiddeladministratie van het bedrijf bijgewerkt. Op kantoor kan men de handelingen van de
monteur(s) controleren. Overtypen van documenten is verleden tijd.
Een digitaal overzicht voorraadoverzicht van alle flessen in uw bedrijf. U bent altijd helemaal up-to-date.
Een digitaal overzicht van relaties, klanten en hun installaties.
Het maken en opsturen van papieren logboeken en wijzigingsbladen behoren tot het verleden. U hoeft
alleen maar éénmalig een QR-code aan uw klant te overhandigen. R-flow Online doet de rest.
Tot 80 % tijdsbesparing, de F-gassen administratie is altijd up-to-date en altijd klaar voor een BRL-audit.
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Techniek en service van R-flow Online
De servicedesk van R-flow Online wordt bemand door een programmeur met meer dan 20 jaar kennis van F-gassen
registratie en regelgeving. Gebruikersvragen worden daardoor niet alleen goed beantwoord, ook wordt gelijk
gekeken of de gestelde vraag in R-flow Online te vertalen is in een oplossing.
Uw gegevens worden ‘in de cloud’ opgeslagen. Dit maakt ze overal en altijd benaderbaar daar waar Internet
beschikbaar is. Dagelijks worden back-ups gemaakt van de gegevens en het programma zelf. Dit wordt gedaan bij
twee fysiek gescheiden datacenters, een hoofddatacenter en een back-up datacenter.

Wat nog komt…
Arthur Ket, ontwerper R-flow Online: “De ontwikkeling van R-flow Online staat niet stil. Aanpassingen, verbeteringen
en uitbreidingen aan de software gebeuren op de achtergrond zonder dat u als gebruiker dit merkt. Pas als de ik
nieuwe functionaliteit heb getest voer ik een software-update uit”.
Mijn geplande uitbreidingen in R-flow Online zijn:
- Een digitale F-gassen werkbon,
- De werkplanning,
- Dekking van alle facetten van de BRL 100, zoals kalibratie van gereedschappen,
- Een portal voor de klanten van de installateur,
- Statistische rapportages.

Prijs
Jaarlijks abonnement per bedrijfsvestiging met 1 monteur € 300. Voor elke extra monteur € 60 per jaar.
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