
Direct, altijd en overal gedetailleerd inzicht 
in de status van uw liftportefeuille. 

Liften Klantportaal 

NU BESCHIKBAAR



Wat kan ik met het klantportaal? 

Afsprakenoverzicht

4   Planning status van uw liftportefeuille
4   Detailinformatie per lift
4   Zoeken en filteren op specifiek adres of lift
4   Overzicht verzonden aankondigingen geplande liften

Installaties

4   Wat is mijn portefeuille liften bij TÜV Nederland?
4   Keuringsstatus portefeuille
4   1 overzicht workload komende periode inclusief vervaldatum
4   Detailinformatie per lift
4   Mogelijkheid om detail info te wijzigen
4   Download informatie per stuk en in batch
4   Zoeken en filteren op elk gewenst veld, ook uw referentie

Facturen

4   Overzicht verzonden facturen
4   Download gewenste informatie per stuk en in batch
4   Zoeken en filteren op bijv. factuurnummer, adres of lift 

Inspectiedocumenten

4   Direct inzage in alle keuringsrapporten en certificaten
4   Download gewenste informatie per stuk en in batch
4   Zoeken en filteren op elk gewenst veld
4   Overzicht verzonden aankondigingen geplande liften

Management rapportage

4   Grafisch inzicht status portefeuille en resultaten inspecties
4   Grafisch inzicht in top 10 keuringspunten en top 5 afkeurpunten
4   Inzoomen naar details via doorklikken op gewenst deel grafiek
4   Vergelijk resultaten met zelf in te stellen benchmark

Details keuringspunten

4   Inzicht in alle keuringspunten per inspectie
4   Gebaseerd op de standaard codes uit het zinnenboek
4   Zoeken en filteren op elk gewenst veld
4   Doelgericht werken aan de aandachtsgebieden



Het klantportaal is 
dé plek waar u alle gegevens 

van uw liften kunt inzien. 

Belangrijkste voordelen
4    24/7 toegang tot uw liftportefeuille
4    1 overzicht van alle installaties
4    Per lift toegang tot alle keuringsdocumenten, 
 aankondigingen, rapporten, certificaten en facturen
4    Snel inzicht in 1 oogopslag d.m.v. stoplichten in de actuele status van uw liften
4    Documenten per stuk en in batch downloadbaar
4    Eenvoudig exporteren van alle installaties naar Excel
4    Controlemogelijkheid masterdata, zijn alle gegevens up to date?
4    Grafisch inzicht in top 10 keuringspunten en top 5 afkeurpunten 
 conform standaard codes zinnenboek
4    Resultaat keuring binnen 24 uur beschikbaar inclusief documenten

24/7

Management rapportage
U krijgt grafisch inzicht in de status portefeuille, resultaten 
inspecties, top 10 keuringspunten en top 5 afkeurpunten. 
U kunt inzoomen naar details en doorklikken op het gewenst 
deel van de grafiek. Met een zelf in te stellen benchmark  
kunt u resultaten vergelijken.



 
0499 - 339 535

klantportaal.tuv.nl

Hoe krijg ik toegang?
Het klantportaal is te vinden op klantportaal.tuv.nl. 

Om toegang te krijgen tot het portaal moet u zich eerst aanmelden. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar klantportaal@tuv.nl. 
Na ontvangst wordt uw account gevalideerd en ontvangt u een welkomst email 
met de benodigde gegevens om in te loggen op het klantportaal.

Toekomst
We zijn trots dat we nu voor u het 
klantportaal beschikbaar hebben. 
Uiteraard blijven wij het klantportaal 
door ontwikkelen, zodat we blijven 
voldoen aan uw wensen.


