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Data on the spot
Doelstelling Chip it all
Chip it all is begin 2017 opgericht met als doelstelling om van gegevens van producten
in de bouw traceerbaar te maken, zowel tijdens het bouwproces, als de
exploitatiefase, om daarmee circulaire economie, hergebruik van producten mogelijk
te maken op element-, component- en materiaalniveau.

De mogelijkheden
Door de DATA ON THE SPOT chip op of in de producten te plaatsen kunnen deze
producten gedurende de hele levenscyclus identificeerbaar gemaakt worden. Ook kan
er aanvullende digitale informatie aan de producten gekoppeld worden. Wij leveren
maatwerk!
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Uitlezen Chip
Als de smartphone met NFC functie bij de Chip wordt gehouden zal hij de informatie
van de Chip ophalen en weergeven in de browser van de smartphone. 90% van de
Android toestellen beschikken over deze functie, iPhone heeft deze functie vrijgeven
vanaf de iPhone 7 en nieuwer.

Web – based module

Web–based module
Via de web-based module kan alle benodigde informatie gelinkt worden aan de chip
welke op of in het product is aangebracht. Ook kunnen gegevens zoals logboeken
bekeken of gedownload worden.

Flexibel en betaalbaar
Het systeem van Data on the Spot is flexibel opgebouwd waardoor het inzetbaar is
voor verschillende sectoren. Wij hebben voor elke toepassing de juiste chip en
hebben de capaciteit om zestigduizend chips per jaar te programmeren en te leveren.
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IR-DIGI Factory
CHIP IT ALL werkt samen met Infinity Repair welke met IR-DIGI Factory
vastgoedeigenaren ontzorgen door het managen van het beheersysteem wat aan de
chip gekoppeld is . Met dit dynamisch systeem kunnen onderhoudsbedrijven of
leveranciers per woning (incl. logboek) toegewezen worden en kunnen zij
eventueel documenten toevoegen en wijzigen. Ook kunnen automatische
meldingen vanuit het meerjarenonderhoudsplan worden verzonden en geregistreerd.
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Gegevens direct op de locatie beschikbaar.
Elke chip zijn eigen logboek;
Elke chip heeft een onderhoudscyclus;
Logboek op afstand in te zien;
Controlemiddel werkzaamheden;
Meldingen maken en ontvangen;
Exporteren gegeven naar Excel;
Automatische melding voor onderhoud;
Flexibel in te richten systeem.
Alle informatie wordt veilig op Nederlandse bodem opgeslagen en is op
bankniveau beveiligd met SSL.
• Data on the spot is in eigenbeheer ontwikkeld waardoor de kosten laag zijn
gebleven en het systeem ook voor zelfstandige ondernemers zeer betaalbaar is.

Contact
Meer weten over de mogelijkheden van Data on the spot.
Neem dan contact op met Ron Koster.
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