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Software-uitgever CARL Berger-Levrault verruimt zijn mobiele aanbod 

met CARL Flash 6 
 
Naast drie mobiele oplossingen voor onderhoud (CARL Touch, CARL Xpress en CARL Flash) biedt 
CARL Berger-Levrault sinds 2010 operationele antwoorden op maat van zijn gebruikers in de 
industrie, transport, collectiviteiten, tertiaire sector en gezondheidssector. De Europese leider 
in BMS- en CMMS-software consolideerde begin 2021 zijn expertise in mobiele oplossingen 
door in lijn met CARL Source 6 versie nr. 6 van CARL Flash aan te bieden. 
 

Zes maanden na de lancering van de nieuwste CARL Source-versie onthult CARL Berger-Levrault dus 
CARL Flash 6, een mobiele app voor service requests, speciaal voor gebruikers van een 
gebouw, uitrusting of openbare ruimte.  

Deze nieuwe versie, gericht op het grote publiek, beschikt over een intuïtief en 
ergonomisch design en uitgebreide functies voor nog meer gebruiksgemak.  
 
Als toonaangevende speler op de markt van mobiele 
oplossingen stelt CARL Berger-Levrault nog maar eens 
een aanbod ter beschikking dat volledig is afgestemd 

op de typologie van zijn gebruikers. Zo zijn in CARL Flash 6 persoonlijke 
assistenten geïntegreerd die zich aanpassen aan de verschillende 
aangeboden diensten: verzoek om badge, werkaanvraag, 
pechverhelping ... Dankzij de QR-codes op de uitrustingen of lokalen 
kunnen de assistenten zich aanpassen om de invoer te versnellen. 
 
Resultaat: een betere service en een dialoog met de gebruikers die 
nog nooit zo eenvoudig, doeltreffend en veilig was. Een eenvoudige 
QR-code maakt het mogelijk CARL Flash te raadplegen en te 
configureren op smartphones. De SSO-authenticatie staat garant voor 
een transparante verbinding. De applicatie voldoet ook aan de geheimhoudingsregels van de AVG 
(beheer van de instellingen rond cookiebeheer, autorisatie van toegang tot de functies van het 
apparaat) en zorgt voor de beveiliging van de gegevens (protocollen inzake gegevensbeveiliging, 
codering van wachtwoorden …). 
 
Door eenvoud en veiligheid te combineren met de functionele rijkdom van een bedrijfsapplicatie, kan 
CARL Flash de brug slaan tussen de technische diensten en de gebruikers.  
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CARL Software is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in oplossingen voor het beheer van installaties, 
patrimonium en onderhoud (CMMS / EAM / BMS). 
In mei 2018 vervoegde deze software-uitgever de groep Berger-Levrault en ging hij verder onder de 
naam CARL Berger-Levrault. 
Deze Europese leider met vestigingen in België, Frankrijk, Spanje en Italië en een wereldwijd 
distributiewerk telt duizend klanten uit alle hoeken van de wereld.De CARL Source-oplossing wordt ook 
op de markt gebracht door de groep Berger-Levrault in Canada en Marokko. 
 
Een bedrijfssoftwarepakket aangepast aan de noden van de belangrijkste activiteitensectoren 
 
CARL Berger-Levrault biedt 5 bedrijfsversies van de CARL Source-software aan die ideaal zijn voor het 
beheer van activa in de belangrijkste activiteitensectoren: 
• CARL Source Factory: Industriële uitrustingen en algemene middelen. 
• CARL Source Facility: Gebouwen, uitrustingen en technische infrastructuur. 
• CARL Source City: Erfgoed, infrastructuur, openbare netwerken. 
• CARL Source Transport: Rollend materieel, vaste en lineaire infrastructuren … 
• CARL Source Healthcare: Technische en biomedische uitrustingen. 

  
Elke versie integreert de module CARL Maps bestemd voor de grafische integratie en interactie met: 

• CARL Maps CAD: Weergave van de uitrustingen en het patrimonium met behulp van de 
plannen. 

• CARL Maps GIS: Cartografie en geolokalisatie van de uitrustingen, netwerken, gebouwen en 
infrastructuur. 

• CARL Maps – BIM & CIM: Integratie van 3D-maquettes (gebouwen, infrastructuur en 
netwerken) in CARL Source via de IFC-connector. 

  
CARL Source voorziet eveneens in 3 mobiele oplossingen:  
CARL Touch: Mobiele CMMS voor technici en voorraadbeheerders. 
CARL Xpress: Toepassing voor het beheer van interventieverslagen in expressmodus. 
CARL Flash: Openbare toepassing voor service requests. 
  
CARL Berger-Levrault, sinds mei 2018 een autonoom bedrijf binnen de groep Berger-Levrault. 

 
Berger-Levrault is een softwarebedrijf en uitgever van regelgevende teksten van internationale omvang, 
10de sectorspecifieke uitgever volgens het klassement 2020 van EY en Syntec numérique. Als 
onbetwistbare speler in dienst van de burgers en territoria ondersteunt de groep de lokale overheden, 
de gezondheidssector, de medisch-sociale sector, het onderwijs en de bedrijven door het aanbieden 
van expertoplossingen in combinatie met adviesverlening, softwarepakketten, kennis op commercieel 
gebied en services. 
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