HANDBOEK

Documenten direct
omzetten naar E-learning
Door een koppeling tussen de Handboek module en E-learning module wordt
de mogelijkheid gecreëerd om handboekdocumenten in één keer om te
zetten naar een E-learning training. Zo zijn medewerkers van je organisatie
altijd op de hoogte van de meest recente documentversies.
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HANDBOEK

Werk altijd en overal met de juiste versie
Met het online handboek beheer je alle documenten van je organisatie eenvoudig digitaal. Hiermee heb je
wereldwijd toegang tot alle beveiligde handboekdocumenten en bepaal je zelf wie welke documenten mag
zien en bewerken. Door handige tools, zoals een automatische inhoudsopgave, automatisch versiebeheer,
eenvoudige zoekfuncties en een realtime bijgewerkt register van wijzigingen verlaag je niet alleen de
foutgevoeligheid, maar beheer je ook aanzienlijk snel en efficiënt je kwaliteitshandboek.

Een persoonlijk handboek voor
iedere medewerker
Hoe groot of klein een organisatie ook is,
vaak worden meerdere handboeken
gebruikt. In het online handboek maak je
een onbeperkt aantal handboeken aan
of voeg je al je handboeken samen tot
één corporate handboek. Dit zorgt voor
een betere beheersbaarheid en kan een
enorme kostenbesparing opleveren.
Je bepaalt bovendien op documentniveau
wie het document mag zien en
bewerken. Zo krijgt iedere medewerker
zijn eigen persoonlijke handboek te zien.

Voordelen module Handboek
 D
 ocumenten altijd en overal
beschikbaar
 U
 nieke functie voor het
zoeken van content binnen
handboekdocumenten
 B
 ijna verlopen documenten
direct inzichtelijk
 B
 eheersing van één centraal
handboek voor meerdere
afdelingen, locaties en divisies
 M
 edewerkers zien alleen de
documenten die voor hen van
toepassing zijn

 Automatische inhoudsopgave
 Automatisch versiebeheer
 Mogelijkheid tot het geven van
tags aan documenten
 Automatisch register van
wijzigingen
 Integreren van video’s/
afbeeldingen binnen
handboekdocumenten
 Mogelijkheid tot het gebruik van
automatische mail notificaties
 Hyperlinken binnen en
tussen documenten

Altijd voorbereid bij
onaangekondigde audits
Als kwaliteitsafdeling kom je met het
beheren van je kwaliteitshandboek nooit
meer voor verrassingen te staan tijdens
een onverwachte audit of inspectie.
Je hebt namelijk realtime inzicht in
de status van je verlopen, goed te
keuren en afgekeurde documenten.
Met automatische mailnotificaties zijn
medewerkers direct op de hoogte
van gewijzigde, verlopen of afgekeurde
documenten die voor hen van toepassing
zijn. Nieuwe (versies van) documenten
worden pas zichtbaar voor medewerkers
als deze officieel zijn goedgekeurd,
zodat medewerkers altijd beschikken
over de meest recente documentversies.
De automatische inhoudsopgave en
wijzigingsoverzichten geven de auditor
met enkele klikken direct een duidelijk
overzicht zonder dat je hier zelf iets voor
hoeft te doen.
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“Het werken met de applicatie levert ons diverse
voordelen op tijdens audits en klantbezoeken. De kans
op fouten in het versie- en datumbeheer is nihil.”
QA manager, Special Refining Company B.V.

Eenvoudig in gebruik

Unieke koppeling met E-learning

Documenten maak je gemakkelijk aan met
de online editor. Met de automatische kopen voettekst stel je in één keer de gewenste
lay-out voor ál je handboekdocumenten in
je eigen gewenste huisstijl in. Afbeeldingen
en filmpjes (YouTube) worden direct
weergegeven in het document. Door
gebruik te maken van hyperlinks binnen en
tussen documenten klikken medewerkers
snel door naar gerelateerde documenten.
Met de zoekfunctie vind je direct het
document waar je naar op zoek was.
Ook erg handig als je één specifiek woord
in alle documenten van het handboek
wilt aanpassen.

Wil je dat alle medewerkers automatisch
getraind worden volgens de laatste
documentwijzigingen? Door naast de
Handboek module ook gebruik te maken
van de E-learning module zet je een
nieuw of gewijzigd document direct
om tot E-learning training. Zo zorg je
ervoor dat de kennis van je medewerkers
altijd up-to-date is.
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