
Checklijsten koppelen met KYP

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten in homeDNA tijdens de uitvoeringsperiode 
in de bouw is er een koppeling met KYP beschikbaar. Dit onderdeel zorgt voor een optimale planning  voor 
het uitvoeren van verschillende checklijsten. 

De koppeling met KYP is een vast onderdeel van onze basislicentie! Hiervoor is wel een account binnen KYP 
benodigd. 

Uitleg koppeling:
Na het koppelen van je project aan de online omgeving van KYP, worden checklijsten met een uitvoerdatum 
automatisch als een post-it in de planning van KYP geplaatst. Daarnaast worden de checklijsten klaar gezet 
in de Bouwkwaliteit App, zodat deze op de juiste uitvoerdatum gestart kunnen worden.
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Eenmalige koppeling  van het project met KYP. 
Let op: Het koppelen van een project kan alleen wanneer je toegang hebt tot het hoofdtuk ‘Beheer’. en wanneer 
je project actief is. Na het klikken op de link wordt je automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van KYP.

Checklijst toevoegen
- Voeg een checklijst categorie toe.
- Maak een nieuwe checklijst aan en vul de basis gegevens in. Voeg daarna vragen toe aan de checklijst. 

Instellingen checklijst
- Voeg een checklijst altijd toe via ‘Checklijst toevoegen’ en kies je checklijst vervolgens uit de pull-down met 
standaard checklijsten. Zo maak je de checklijst ‘Project specifiek’. 
- Vul een uitvoerdatum start in en optioneel een uitvoerdatum eind.
- De uitvoerdatum start wordt automatisch een read-only veld in homeDNA als de datum verstreken is.

Taken binnen KYP
Een checklijst met start uitvoerdatum wordt als taak toegevoegd binnen KYP. Elke checklijst heeft zijn eigen 
taak. Heb je meerdere uitvoerdata voor één checklijst? Dan worden er meerdere post-its aangemaakt.

Wijzigen van de planning binnen KYP
Je kunt de planning in KYP wijzigen door de post-its te verplaatsen. De nieuwe uitvoerdatum zal daarmee ook 
direct gecommuniceerd worden met de uitvoerdatum in homeDNA.
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- Checklijsten met een uitvoerdatum worden als concept klaar gezet in de Bouwkwaliteit. In het onderwerp van 
de checklijst wordt de uitvoerdatum weergegeven.

- Rond je een checklijst af met de Bouwkwaliteit? Dan wordt de post-it binnen KYP wordt automatisch 
afgerond. 
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Criterea en functionaliteiten binnen homeDNA

Criterea en functionaliteiten binnen KYP

Je project binnen KYP moet actief zijn voordat post-its toegevoegd kunnen worden in de planning.

Functionaliteiten binnen de Bouwkwaliteit App

Let op: Het koppelen van een project kan alleen met een KYP ‘projectmanagersrol’


