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De Smart Lockout App laat u toe om uw vergrendelingsproces 
efficiënter en doeltreffender te laten verlopen door u te begeleiden bij 
de verschillende stappen. Deze nieuwste generatie tool optimaliseert 
vergrendelingsprocedures en zorgt ervoor dat werknemers de meest 
recente procedures volgen, controleert of alle stappen uitgevoerd zijn 
en genereert snel rapporten.

Deze mobiele app maakt papieren procedures en handmatige 
processen in uw lockout-programma overbodig en biedt u de 
volgende mogelijkheden:

■■ op elk ogenblik toegang tot de meest actuele procedures 
■■ details van veiligheidsprocedures kunnen evalueren, ongeacht waar 
■■ voorkomen dat stappen worden overgeslagen dankzij begeleide 
navigatie

■■ verdergaan waar u bent gestopt doordat de voortgang wordt 
bijgehouden

■■ tijd besparen door systeemrapporten te uploaden

U gebruikt de mobiele app als volgt:
1. Log in met uw LINK360-gebruikersgegevens 
2. Zoek naar de procedures met behulp van de hiërarchie bepaald in 

de LINK360-software
3. Download de procedures op uw mobiel toestel 
4. Evalueer en plan stappen, bereid ze voor en voer ze uit om 

apparatuur (z)onder spanning te zetten
5. Stuur rapporten terug naar de LINK360-software om de 

geschiedenis te bewaren

Lees de mening van onze gebruikers:

“Wij zijn heel tevreden over de eenvoud en werkwijze van de 
toepassing. Ze is heel gemakkelijk te begrijpen en gebruiken.”

“De app is gebruiksvriendelijk en bevat documentatie voor 
een cross-check van de toepassing van de procedure.”

“We stellen het op prijs dat zowel de LINK360-app als de 
checklist-app op hetzelfde toestel kunnen worden gebruikt, 
wat zorgt voor een vlotte overgang tussen beide apps.”

DOWNLOAD 
“Smart Lockout” 
op uw iOS- of Android-

toestel vanuit de 
Apple App of 

Google Play Store.
Inbegrepen in alle LINK360-software-abonnementen en compatibel met bestaande LINK360-
procedures.


