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Quick Start 
Voor het gebruik van InspectDirect 
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1. YouTube instructievideo’s 
Voorliggend document is een Quick Start instructie. Hiermee kan je snel aan de 

slag met InspectDirect. Voor uitgebreidere instructie verwijzen we je graag naar 

het InspectDirect kanaal op YouTube.  

 

Je komt als volgt op het InspectDirect kanaal op YouTube: 

• Open YouTube en zoek “InspectDirect”. Klik op het kanaal met >10 video’s; 

• Type de volgende URL in Google of in de adresbalk: goo.gl/D237nU 

 

2. Account aanmaken 
Als je al een account hebt kan je direct naar de volgende stap gaan. 

 

• Ga naar www.inspectdirect.nl; 

• Klik op “probeer nu gratis” (of kies rechtsboven “Mijn InspectDirect”); 

• Klik op Nieuw account aanmaken; 

• Vul je gegevens compleet in en klik op registreren; 

• Binnen een paar minuten ontvang je een email. Klik op Activeren; 

• Voer je eerder opgegeven wachtwoord in en je wordt direct ingelogd. 

 

De browser vraagt om dit wachtwoord op te slaan. Wij adviseren dit te doen, 

zodat je de volgende keer snel kunt inloggen. 

 

3. Inloggen op laptop of PC 
Open browser, bij voorkeur Chrome (Windows) of Safari (Apple) en ga naar de 

inlogpagina mijn.inspectdirect.nl  

 

Adviezen: 

• Maak snelkoppeling naar de inlogpagina aan om snel in te loggen en zet 

deze op je bureaublad. Of maak een bladwijzer in de browser aan; 

• Sla het wachtwoord op in de browser; 

• Niet uitloggen uit na afronden van je werk. De volgende keer ben je dan in 

1 klik (op de snelkoppeling) ingelogd en kan je direct weer aan de slag; 

• Wachtwoord vergeten? Op de inlogpagina is een vergeten wachtwoord 

functie. 

 

https://goo.gl/D237nU
http://www.inspectdirect.nl/
file://///SIDC/Bris/BRIS/Applicaties/BRISinspectdirect/ONTWIKKELING/mijn.inspectdirect.nl
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4. Inloggen smartphone/iPhone of tablet/iPad 
Op iedere smartphone, iPhone, iPad of tablet kan je een snelkoppeling op je 

beginscherm zetten. Dit gaat als volgt: 

 

Bij Chrome: 

• Ga naar inlogpagina mijn.inspectdirect.nl  

• Kies instellingen: dat zijn de 3 bolletjes boven elkaar; 

• Kies: Toevoegen aan startscherm; 

• Geef eventueel een andere naam aan de snelkoppeling; 

• Laat Chrome je wachtwoord opslaan, zodat je volgende keer direct aan de 

slag kan. 

Afhankelijk van de versie die je gebruikt kan de instructie afwijken. Zoek 

eventueel via Google naar de instructie die voor jouw toestel geldt. 

 

Bij iPhone/iPad 

• Open Safari en ga naar inlogpagina mijn.inspectdirect.nl; 

• Kies Delen. Dat is een vierkant icoontje met een pijl eruit; 

• Kies: Toevoegen aan beginscherm; 

• Geef eventueel een andere naam aan de snelkoppeling; 

• Laat Safari je wachtwoord opslaan, zodat je volgende keer direct aan de slag 

kan. 

Afhankelijk van de versie die je gebruikt kan de instructie afwijken. Zoek 

eventueel via Google naar de instructie die voor jouw toestel geldt. 

 

5. Invoeren van jouw bedrijfsgegevens 
• Ga naar menukeuze Bedrijfsgegevens 

• Voer alle gegevens correct in. Deze komen namelijk in PDF rapportage; 

• Upload je bedrijfslogo en eventueel kwaliteitslogo’s. Deze komt ook op het 

voorblad van de rapportage; 

• De Algemene Voorwaarden(AV) die je hier ziet staan komen in de PDF 

rapportage.  

o Als service zijn hier door ons al AV toegevoegd die je mag gebruiken. 

o Heb je eigen AV die jij hanteert naar jouw klanten? Dan kan je die 

plakken in het tekstvak nadat je de door ons toegevoegde AV hebt 

verwijderd.  

o Wil je géén AV in de rapportages, maak dit AV tekstvak dan leeg; 

• Loop de overige tabs door en vul de gevraagde gegevens aan; 

• Bij menukeuze Inspecteurs kan je eventueel andere (collega) inspecteurs 

aanmaken en autorisaties toekennen; 
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6. Aanmaken, invoeren en rapporteren inspectie 
• Ga naar menukeuze Inspecties; 

• Kies Nieuwe inspectie; 

• Geef naam op en kies je sjabloon; 

• Kies een sjabloon. Weet je niet precies welke sjabloon voor jou geschikt is, ga 

dan naar menukeuze Sjablonen en klik op de knop met de “i” achter ieder 

sjabloon. Kies opslaan. 

• Je komt nu in de tab Algemeen. Daarnaast zie de tab’s Object en Inspecteur. 

Vul dit direct in óf vul dit later óf vul dit tijdens de inspectie in; 

• Kies Start inspectie en verwerk alle inspectiegegevens; 

• Ga terug en kies PDF rapportage en maak de rapportage. Je kan deze direct 

downloaden. Je kan dit meerdere keren doen. Alleen de eerste keer worden 

credits afgeschreven. (als je gebruikt maakt van onbeperkt toegang worden 

nooit credits afgeschreven) 

 

7. Hulp nodig? 
• Kijk dan op het YouTube kanaal van InspectDirect. Je komt als volgt op het 

InspectDirect kanaal op YouTube: 

o Open YouTube en zoek “InspectDirect”. Klik op het kanaal met >10 

video’s; 

o Type de volgende URL in Google of in de adresbalk: goo.gl/D237nU 

• Bel ons op 085-4019766. Indien gewenst kunnen we je mbv Teamviewer 

instrueren of vragen beantwoorden; 

• Mail naar info@inspectDirect.nl 

 

We helpen je graag! 

 

Veel plezier met het werken met InspectDirect. 

 

Het team van BRIS InspectDirect 

 

https://goo.gl/D237nU
mailto:info@inspectDirect.nl

