
Dé digitale oplossing 
voor bouwprocessen.

Bouwprocessen realtime managen

www.stasoftware.nl

Digitaliseer het 
bouwproces, krijg 
inzicht en overzicht en  
voorkom fouten.

Tablet &  

Smartphone

Vraag je gratis demo aan 

Vraag je gratis demo aan 

Bekijk de video

Bekijk STA 
Software in 

actie bij Van 
Wanrooij Bouw & 

Ontwikkeling

Weg met ouderwets papierwerk 
en onnodige handelingen
Start direct met vooraf gevulde 
bibliotheken
Eenvoudig, duidelijk en 
gebruiksvriendelijk
Alle data inzichtelijk en 
opgeslagen op één plek

Benieuwd wat STA Software jouw bedrijf 
oplevert? Vraag een vrijblijvende demo 
aan via onze website of neem contact 
met ons op via telefoon of e-mail. 

STA Software B.V.
Smart Technical Applications

+31 (0)40 304 60 17
info@stasoftware.nl

www.stasoftware.nl

Scheiweg 26
5421XL Gemert

Snelle en persoonlijke helpdesk

Datagedreven beslissingen nemen
Soepele samenwerking op één 
platform

http://www.stasoftware.nl
http://www.stasoftware.nl
http://www.stasoftware.nl 
https://www.youtube.com/watch?v=Uv2l-h7HCjo
https://www.stasoftware.nl/aanvraag
https://www.stasoftware.nl/aanvraag


Instapklare software

Gebaseerd op ruim 30 jaar 
bouwkundige ervaring

Live Management View Beschikbaar op alle iOS- en 
Android-apparaten

Koppel de software met 
aanvullende diensten van onze 

partners:

Ga direct aan de slag met de instapklare 
software van STA. De goedgevulde 
bibliotheken, met onder meer 3.500 
omschrijvingen voor het opleveringsproces, 
besparen je veel tijd. 

De software van STA is gemaakt voor en door 
de bouwsector, en gebaseerd op ruim dertig 
jaar bouwkundige ervaring. Gebruiksgemak en 
duidelijkheid staan centraal. 

Wist je dat 70% van alle gebreken voortkomt 
uit schilderwerk? Live Management View geeft 
je inzicht in en grip op je processen. Ontdek 
trends in data en start met het optimaliseren 
van bouwprocessen.

Geweldige opname tool voor 
kwaliteitsborging en opleveren.

STA biedt uitstekende support. De helpdesk 
is altijd bereikbaar en reageert snel.

Sjors Dijkstra - Dijkstra Draisma Sander de Weert - Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling

Beschikbaar in 3 talen: 
Nederlands, Engels en Spaans.

Modules
Vanuit onze praktijkervaring ontwikkelen wij meerdere 

softwaremodules. Je bepaalt zelf welke je afneemt. 
Doordat je alleen betaalt voor de modules die je gebruikt, 

maak je geen onnodige kosten. 

Snelle en doelmatige support
Je kunt rekenen op persoonlijke en praktische 
ondersteuning van onze helpdesk. Onze 
supportmedewerkers kennen jouw vakgebied 
en de uitdagingen die er spelen. 

Alle oplevergebreken en vrije opnames worden geregistreerd 
op één platform. Maak een foto van de situatie en markeer het 
opnamepunt op een tekening. Elke betrokken partij heeft een 
overzicht van de aan hen gekoppelde gebreken en kunnen via de 
app de status ‘afgehandeld’ geven, een herstelfoto maken en een 
opmerking toevoegen.

Opleveren en inspecties

Kwaliteitsopnames en kwaliteitsinspecties worden digitaal 
geregistreerd met gebruik van een tablet of smartphone. Gebruik 
foto’s om situaties te verduidelijken en markeer locaties van 
opnamepunten op geüploade tekeningen. De software maakt 
het mogelijk om elke belanghebbende realtime op de hoogte te 
houden en herstelde gebreken digitaal af te vinken. 

Kwaliteitsborging

Zorg voor volledig digitaal gedocumenteerde werkplek- en 
veiligheidsinspecties, (periodieke) inspecties van steigers, (bijna)
ongevallenmeldingen en liftkeuringen. De betrokken bedrijven 
krijgen een e-mail met een overzichtelijk veiligheidsrapport als 
opnamepunten in een veiligheidsinspectie niet akkoord zijn. Via 
de app kun je een veiligheidsgebrek afvinken en gereed melden. 
Medewerkers kunnen via hun smartphone makkelijk incidenten en 
(bijna-)ongevallen rapporteren.

Veiligheidsinspecties

Deze module is ideaal voor het uitzetten van KAM-taken, zoals 
het plannen van een werkplekinspectie of toolboxmeetingen. De 
taken uit de planning worden automatisch gecommuniceerd met 
je teamleden en de planner vinkt deze taken automatisch af. 

Planner

https://stasoftware.nl/nl/modules
https://stasoftware.nl/nl/modules/module-opleveren
https://stasoftware.nl/nl/modules/module-kwaliteitsborging
https://stasoftware.nl/nl/modules/module-werkplek-en-veiligheidsinspecties
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasoftware.Work&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/sta-processen-digitaliseren/id1370300182
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