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• Rapportagesysteem ongediertebeheersing
: veelomvattender én toegankelijker
•• Met ingang van 28 m aart 2009 heeft
• Rentokil Nederland haar in eigen beheer
• ontwikkelde rapportagesysteem voor
ongediertepreventie en -bestrijding vernieuwd. De meer dan 2000 klanten van het
'oude' systeem zijn automatisch overgezet
en reageren enthousiast op de nieuwe
mogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het geactualiseerde systeem.

•

Rentokil's PestNetOnline is een bekend gegeven in de wereld
van ongediertepreventie en -bestrijding. Tal van afnemers in de
(agro) foodbusiness, in farmaceutische bedrijven, industriële
omgevingen en kantoorgebouwen konden al gebruik maken
van het systeem, dat inzicht verschaft in de nodige maatregelen voor plaagdierpreventie. Implementatie van het nieuwe
systeem geeft tal van aanvullende mogel ijkheden, maar het
systeem is daarbij inzichtelijker en gebruiksvriendelijker dan
ooit. Die ultieme combinatie van professionaliteit en eenvoud
maakt het werken met PestNetOnline tot de ultieme 'tool'
voor een moderne en efficiënte aanpak van plaagdieroverlast.
Preventief én actief.

Hoe werkt het systeem?
Rentokil bepaalt na een grondige inspectie de inspectiepunten. Hier worden barcodes geplaatst (bij bijvoorbeeld muizenlokdozen, vliegenlampen en kakkerlakdetectoren) en per inspectiepunt verwerkt de Rentokil controleur zijn opmerkingen
in zijn mobiele PDA. Ook mogelijke aanvullende informatie,
zoals detectie van buiksmeer op muren of een schadebeeld,
wordt nauwkeurig genoteerd. Zo ontstaat een gedetailleerd
overzicht van alle plaagdieractiviteiten, die in één oogopslag
via PestNetOnline zijn waar te nemen.
PestNetOnline vereist geen aparte software maar is gewoon
via de browser op het internet te bereiken. De klant kan overal
waar hij maar wil met een toegangscode naar de webpagina.
Hier kan hij alle voor hem relevante informatie vinden over
ongedierteactiviteiten en te ondernemen of ondernomen
acties. Hierbij kan men zien wat Rentokil heeft gedaan en op
z'n actielijst heeft, maar de klant kan ook taken voor zichzelf
aanmaken: zoals aansturing van schoonmakers e.d.

Voordelen door vernieuwing
Het nieuwe PestNetOnline registreert, analyseert en informeert. Door de vernieuwde vormgeving is een snel overzicht
gegarandeerd. Bovendien is de site nu tweetalig (Engels en

Nederlands) en sneller. Op één webpagina kunnen tegelijkertijd meerdere locaties worden beoordeeld en vergeleken.
Handig voor gebruikers - zoals managers van scholen - die
verantwoordelijk zijn voor meerdere locaties. Dynamische plattegronden - met knipperende lichtjes die activiteit aangeven geven duidelijk de probleemgebieden weer. Hierbij kan er met
één klik op de knop een trendanalyse worden gemaakt, indien
gewenst per ongediertesoort. Een eenvoudig stoplichtsysteem
met rode, gele en groene lichten geeft aan in welke staat een
activiteit verkeert. Bij rood staat de aanbevel ing open, geel
geeft aan dat hij in behandeling is genomen en groen communiceert dat hij is afgerond. Via snelkoppelingen op de homepage kan men snel bijvoorbeeld een contractoverzicht oproepen, een risico-inventarisatie met geldende veiligheidsregels
op de locatie van een klant en een overzicht van gebruikte
bestrijdingsmiddelen, compleet met etikettering en juiste
toepassing. Zo is per bezoekdatum inzichtelijk welke middelen
er gebruikt zijn en hoeveel. In de praktijk - denkt u aan een
kinderdagverblijf - kan dat heel veel rust en zekerheid geven.

Pakket afgestemd op behoeften

-.

Met PestNetOnline maakt Rentokil een aanbevelingsrapport
waarbij rekening is gehouden met afnemerseisen zoals audits,
wettelijke eisen, HACCP-systemen en hygiënecodes.
PestNetOnline heeft eveneens instemming van ISO.
Alle huidige klanten hebben de meest volledige versie van het
systeem. In de toekomst zullen er meerdere versies komen en
zal het pakket ook in andere afstemmingen op de markt komen
die nog beter aansluiten op de diverse bedrijfssegmenten.
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