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Update OCI-toepassing : export checklist/auditformulier

Beste OCI,
Een update van de OCI-toepassing van onze database zal deze donderdag 07/01/2021 vanaf 20:00 uur
plaatsvinden met de toevoeging van de exportfunctie van de checklist in Excel en het auditformulier
in PDF. Daarom zal onze database tijdelijk niet beschikbaar zijn van 20u tot 21u.
Export van de checklist in Excel
Het zal voortaan mogelijk zijn om de door de catalogus gegenereerde checklist in Excel-formaat te
exporteren door te klikken op 'Exporteer Checklist' onderaan de vraagcatalogus.

U kunt deze export van de lege of ingevulde checklist direct in de vragencatalogus of via het
auditformulier doen.

U ontvangt dan een bestand met
codes, vragen en beslissingen
(PreCAP en PostCAP) op basis van
de geselecteerde lastenboeken.
Opmerkingen
(PreCAP
en
PostCAP) zijn ook opgenomen. U
kunt dan de filters gebruiken om
bv. een NC-type te selecteren.
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Export van het auditformulier in PDF
Het zal mogelijk zijn om het auditformulier in PDF-formaat te exporteren door te klikken op "Download
PDF" in het auditformulier in de rechterbovenhoek.

Dit formulier bevat de informatie van de betrokken audit en een samenvatting van de NC's voor de
gekozen lastenboeken. U kunt deze voor of na de validatie van de audit downloaden. Met andere
woorden, voor of na de CAP.
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Andere verbeteringen volgen binnenkort voor deze exporten, zoals bijvoorbeeld het verkregen % voor
niveau 2 vragen voor Vegaplan of de installatie van kop- en voetteksten in de Excel-checklist met de
identificatie van de operator, de versie van het lastenboek, enz.
Mochten jullie naar aanleiding van deze ingrijpende aanpassingen fouten of bugs opmerken, gelieve
die dan zo snel mogelijk te willen doorgeven, zodat onze IT die meteen kan verhelpen.

Page 3 de 3

