
Mobiel Melden 
Bent u continu op zoek naar manieren om uw serviceniveau 
verder te verhogen? En heeft u zichzelf tot doel gesteld om uw 
klanten een optimale klantervaring te leveren? Dan is het van 
belang dat u storingen zo snel mogelijk signaleert, defecten zo 
spoedig mogelijk verhelpt en/of de hygiëne binnen uw 
organisatie altijd op peil houdt. Om deze doestellingen te 
bereiken, moet u natuurlijk wel weten wat zich binnen uw 
organisatie afspeelt. De enige manier om hier volledig van op de 
hoogte te zijn, is als u ervan op de hoogte wordt gesteld. Want u 
kunt niet overal tegelijk zijn, niet waar? Een laagdrempelige 
manier om klanten meldingen te laten indienen is dan een 
absolute uitkomst. Dit is tegenwoordig mogelijk met de module 
Mobiel Melden. Met de module Mobiel Melden kunt u iedereen 
(internen en externen) laten melden, zonder dat zij beschikken 
over een Ultimo account. Zo bent u op de hoogte wat er speelt en 
kunt u daar ook adequaat naar handelen! 
 

EENVOUDIG MELDEN 
Klanttevredenheid en –beleving staan hoog op de agenda. U wilt 
uw interne medewerkers natuurlijk zo optimaal mogelijk 
faciliteren, maar ook uw bezoekers moeten uw organisatie 
uitstekend beoordelen. Daarom is het belangrijk dat u zo vroeg 
mogelijk op de hoogte bent van bijvoorbeeld vervuilde ruimtes, 
slecht functionerende apparaten of andere defecten. Want hoe 
sneller u het weet, des te sneller kunt u er iets aan doen en 
ondervinden zo min mogelijk mensen er overlast van. Met Mobiel 
Melden kunt u iedereen (internen en externen) eenvoudig en 
laagdrempelig meldingen laten aanmaken. Het aanmaken van 
een melding kan op twee manieren: 
1. De klant voert een webadres in. 

Door het invoeren van een webadres, kunt u de klant naar een 
webpagina laten navigeren. Vervolgens kan het meldformulier 
worden geopend. 

2. De klant scant een QR-code.  
Door het scannen van een QR-code, gaat de klant automatisch 
naar de juiste webpagina. Vervolgens kan het meldformulier 
worden geopend. 
 

Voor beide manieren geldt dat u het meldformulier kunt 
aanbieden in verschillende talen. Indien gewenst, kunt u de 
melder eerst een taalselectie laten maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het meldformulier kent een eenvoudige opzet, waarbij alleen de 
noodzakelijke informatie voor het goed oppakken van een 
melding wordt gevraagd. Informatie die noodzakelijk is voor een 
melding is bijvoorbeeld welk apparaat of welke ruimte het betreft. 
Daarbij is het ook mogelijk om automatisch de GPS coördinaten 
mee te geven, zodat gelijk duidelijk is welke locatie het betreft. 
Vanzelfsprekend wordt dergelijke informatie automatisch 
overgenomen als de klant een QR-code van de ruimte of het 
apparaat heeft gescand. Daarnaast kan er in een vrij tekstveld 
aanvullende informatie worden gegeven en kan er eventueel een 
afbeelding aan de melding worden gekoppeld. Tot slot kan de 
melder persoonlijke informatie ingeven, zoals naam, 
telefoonnummer en e-mailadres. De melder kan bovendien 
aangeven of de behandelaar van de melding contact op mag 
nemen voor aanvullende informatie. 
 
VERWERKEN VAN MELDINGEN 
Aangezien Mobiel Melden een functionaliteit buiten Ultimo 
betreft (een Ultimo-account is tenslotte niet nodig), wordt na het 
indienen van de melding een e-mail gestuurd naar uw Ultimo 
omgeving. Deze wordt vervolgens door middel van de e-
mailimport-functionaliteit omgezet in een werkorder. De 
werkorders doorlopen daarna direct het reguliere 
werkorderproces binnen uw Ultimo applicatie. U kunt de orders 
dus toewijzen aan de juiste personen, zodat deze opgepakt 
kunnen worden door de relevante backoffice. Op deze manier 
kunnen de meldingen snel en efficiënt worden opgepakt en 
bouwt u een overzichtelijke en complete historie op. 
 
MEER INFORMATIE 
Wilt u meer informatie over de module Mobiel Melden? Neem dan 
contact met ons op. 
 
 
 


