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Elk bedrijf kent een veelheid aan processen.
Verkoop, productie, advisering en klachtenafhandeling zijn slechts enkele voorbeelden. Deze
processen bestaan op hun beurt weer uit allerlei
deelprocessen, soms wel tientallen. Als manager of
ondernemer wilt u hierop grip houden. Dat kan
alleen als u helder inzicht heeft in de processen.
Het QHSE Management System stelt u in staat om
structuur aan alle (deel)processen te geven. Leg
voortvloeiende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tot op detailniveau vast, per
medewerker. Dat schept helderheid.

Vanuit de processen klikt u razendsnel door
naar uw verbeteringsregistratie en risicoanalyses. De software is daarmee het ideale
uitgangspunt voor een ISO- of VCA certificering.

Het business-model

Het deelproces
In een ideale wereld loopt een verbeteringsslag
rechtstreeks van een proces naar een
registratiesysteem. Het QHSE Management
System maakt dit mogelijk door risico-analyses
en verbeteringsregistratie toe te voegen aan de
basisfunctionaliteit van het vastleggen van
processen. Onwerkzame, statische handboeken
en onduidelijke Excel- of Visio-overzichten
behoren tot het verleden. In plaats daarvan
garandeert het QHSE Management System een
interactieve, transparante, toegankelijke en
visueel aantrekkelijke applicatie.

In het risico-analysesysteem krijgen projectmanagers een eigen account om hun projecten
in te volgen, waarbij verschillende projectonderdelen een eigen risico-analyse doorlopen.
Deze wordt op slimme wijze gepresenteerd,
zodat de projectmanager altijd bewust is van
mogelijke gevaren en gevolgen.
De gebruiker wordt gedwongen om bij projecten
de risico’s te benoemen via een slimme ‘wizard’.
Deze risico’s worden gekoppeld aan
mogelijke gevolgen, met daarbij te nemen
maatregelen en ‘wat te doen bij het noodgeval’.

Het rapportageoverzicht
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Het automatische risico-document
Het doel van het verbeteringsregistratiesysteem is de digitale registratie van
verbeteringen. Het systeem maakt het mogelijk
voor een medewerker om eenvoudig online een
verbetering of afwijking aan te geven, waarna
deze automatisch in behandeling wordt
genomen. De melding blijft in het systeem, maar
het programma zorgt dat de juiste personen op
de hoogte worden gesteld zodat het probleem
snel en secuur kan worden afgehandeld.

De voordelen van het QHSE
Management System :
- Alle relevante procesinformatie is digitaal
		 voor handen en voor iedereen toegankelijk;
- Aan de processen en taken zijn ook de
		 output en benodigde documenten gekoppeld;
- Verbeteringsregistratie en risicomanage
		 ment zijn op elk moment beschikbaar.
Het QHSE Management System kan eenvoudig
naar wens ingericht worden. Het geeft een
administrator de mogelijkheid om verschillende
onderdelen aan te maken, aan te passen welke
status-route een servicejob af moet leggen, wie
wanneer een notificatie moet krijgen, en wie
toegang heeft tot de ver schillende onderdelen
van het systeem. Zo kan het geheel naar de
eisen van de organisatie worden aangepast.
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Gevolgen en maatregelen kunnen worden
aangemaakt of gekozen uit eerder opgestelde
opties.
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De risicomatrix
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