
Tensio eServices is onze online rapportage software die het mogelijk maakt om gegevens 
omtrent reiniging en waterbehandeling te verzamelen en te analyseren. Dit van zowel 
handmatig uitgevoerde analyses, controlelijsten, als data van continu registrerende online 
meetinstrumenten. 

Als vanzelfsprekend gebruiken onze experten Tensio eServices om aan u te rapporteren, 
maar... u kan Tensio eServices ook zelf gebruiken om rapporten aan te maken en data in 
het systeem te integreren. Hierdoor krijgt u een kwalitatieve databank met mogelijke 
trendanalyse per component en afdeling. Wij maken hiervoor samen met u een template 
klaar en verzorgen een opleiding voor alle gebruikers.



Wij nodigen u uit om ons te contacteren voor een   interactieve demo zodat u Tensio eServices uit de 
eerste hand kan ervaren. Vraag uw demo aan via info@tensio.be of door te bellen naar +32 3 7554874.

WILT U MEER WETEN?

Kortom Tensio eServices biedt u de 
mogelijkheid om de reiniging nauwgezet op te 
volgen, continu te optimaliseren en vormt een 
ideaal hulpmiddel om aan de eisen van 
kwaliteitsaudits te voldoen.

U ontvangt automatische alarmmeldingen voor 
out-of-spec testresultaten via e-mail of sms.  
Hierdoor bent u niet verplicht om frequent in te 
loggen op Tensio eServices om op de hoogte 
blijven.

U kan een foto nemen met uw mobiel apparaat, 
deze uploaden naar Tensio eServices en toevoegen 
aan een rapport dat on-line te raadplegen is.

Heeft u behoefte om uw gegevens te gebruiken 
buiten Tensio eServices? Exporteren naar PDF, CSV 
of Excel-bestandsindelingen is mogelijk. 

U heeft on-line toegang tot de meest actuele 
Tensio veiligheids- en productinformatiebladen 
voor de producten die binnen uw bedrijf worden 
gebruikt.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen. Tensio 
eServices voldoet aan de data hosting eisen voor  
gebruikers met erg gevoelige gegevens zoals 
defensie, technologie fabrikanten en 
overheidsinstellingen.

Het is toegankelijk vanaf elke locatie met behulp 
van een internetverbinding en een standaard 
webbrowser.

U heeft uw eigen account met aangepaste 
beveiligingsinstellingen.

Er zijn inzage- en controlemogelijkheden op 
verschillende gebruikersniveaus en dit zowel voor 
een individuele site manager met toegang tot een 
enkele locatie, als voor een corporate manager 
met toegang tot alle sites.

Het is heel gemakkelijk om gegevens in te voeren 
waardoor het tijdbesparend is in vergelijking met 
de traditionele rapportage methoden. 

Er kunnen  meerdere soorten rapporten (reiniging, 
hygiëne, waterbehandeling, veiligheid) worden  
aangemaakt en weergegeven.

Testresultaten, online meetgegevens en andere 
informatie (alarmen, verbruik producten, water,  
....) worden grafisch en statistisch verwerkt.

De resultaten in de rapporten worden 
weergegeven door kleurcodering. Elke ingevoerde 
test in een rapport verandert van kleur om de 
status van het testresultaat te geven. 
Testresultaten ingevoerd binnen het regelbereik 
kleuren groen, terwijl de out-of-spec testresultaten 
geel, oranje of rood kleuren volgens toenemende 
mate van ernst.
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Tensio eServices is uniek en biedt u vele voordelen




