1

Selecteer de activiteit die u aanbelangt op
basis van de korte omschrijving
en/of

2

Selecteer de activiteiten die u aanbelangen
op basis van de combinatie Plaats/Activiteit /
Product

Vul hier een datum in als u de checklists wil
zien die na deze datum actief zijn geworden.

Gegroepeerd opzoeken
van checklists:
eenvoudig en praktisch!
U kunt de checklists “inspecties” opzoeken via
verschillende zoekmethodes.

en/of
3

Selecteer het nummer van de checklist.
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Wanneer er gearchiveerde versies bestaan
voor de geselecteerde activiteit, kan deze
bekeken worden door te klikken op de “archiefdoos” in de kolom “archief”.

7

Alle gearchiveerde versies van een checklist
kunnen bekeken worden, zelfs indien ze niet
van toepassing waren voor de geselecteerde
activiteit. Deze checklist moet dan via het
nummer opgezocht worden.

6

De checklists administratieve gegevens en
meldingsplicht, die gelden voor alle operatoren, worden standaard aangeboden voor alle
activiteiten.
Kruis dit vakje aan als u ook checklists wil
raaplegen die niet gelinkt zijn aan een activiteit maar waarop u wel gecontroleerd kan
worden (bijvoorbeeld checklists “etikettering”).

Het cijfer naast het woord “Activiteit(en)” duidt
het aantal activiteiten aan waarvoor de checklist van toepassing is. U kan de activiteiten die
aan deze checklist gekoppeld zijn, bekijken
door op dit cijfer te klikken.
Van elke checklist krijgt u steeds de meest
recente versie te zien (met andere woorden
deze die op dit moment van toepassing is).

De 3 zoekmethodes kunnen gecombineerd
worden. Na invoeren van tekst in de keuzevelden verschijnt een keuzelijst met de mogelijkheden. Selecteer en klik op “Toevoegen”.
Het resultaat verschijnt in het deelvenster “selectiecriteria”. Klik dan op “zoeken”. De checklists die aan de criteria beantwoorden, zullen
verschijnen.
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Wanneer een checklist gearchiveerd is/zal
worden, staat er een archiveringsdatum bij.
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Alle checklists zijn nu beschikbaar met commentaar. Om de checklists zonder commentaar te bekijken klikt u op het nummer van de
checklists. Om de versie met commentaren te
bekijken, klik op “met commentaren”.
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