
EXB 360° 
Afvalverwerking 
en recycling 
Het meest complete QHSE systeem in één geïntegreerde 
Cloud oplossing. 

 

Uw gereedschap voor beheer- en controle van kwaliteit, veiligheid, 

compliance, risico-, proces-, incident- en auditmanagement. 



EXB 360° Cloud Suite  
Snel en blijvend resultaat  
Afval & recycling bedrijven  

EXB 360° Cloud Suite is een uitgebreid en kosteneffectief framework voor beheer en controle  

van kwaliteit, veiligheid, compliance, risico-, proces-,  incident- en auditmanagement. 

 

Het naleven van eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheidsnormen en risicomanagement 

zijn belangrijke voorwaarden in de afvalverwerking en Recycling. Elk van deze elementen heb-

ben invloed op de efficiëntie en continuïteit van uw bedrijf en de verkoopbaarheid van uw dien-

sten. EXB 360° Cloud Suite biedt u een uitgebreide set van webbased oplossingen in de cloud 

om uw bedrijf te helpen bij het continu in controle zijn en verbeteren van kwaliteit, veiligheid, 

compliance, incidenten beheer en duurzame ontwikkelingen. 

 

Wat maakt EXB 360° Cloud Suite anders dan andere oplossingen en wat hebben we gedaan 

om snel resultaten te behalen en een direct en blijvend succes te garanderen?   

 

De antwoorden liggen in de unieke visie, het ontwerp en de engineering van het EXB 360° 

Cloud Suite systeem. Vraag het onze relaties. 



Met EXB 360° Cloud Suite 
bent u in staat uw: 

Dit stelt u in staat om uw producten en diensten met vertrouwen aan te bieden aan uw klanten. 
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distributie en beheer van uw beleid en procedures te automatiseren; 

risicogebieden te identificeren, prioriteren en te managen; 

regelgeving up-to-date na te leven (100% compliance); 

bedrijfs- en ondersteunende processen proactief te beheren; 

volledige life-cycle management van uw organisatie te automatiseren; 

incidenten centraal te verzamelen, opvolgen, beheren en te beoordelen; 

verbeteractie te initiëren, te volgen en maatregelen te borgen 

voortgang te bewaken op audits en het aanpakken van mogelijke problemen; 

besluitvorming te optimaliseren met (geautomatiseerde) rapportages en dashboards; 
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Eén geïntegreerde oplossing 

Toen jaren geleden is gestart met het ontwerp van EXB 360° is het eindresultaat 

steeds in gedachten gehouden. EXB 360° is vanaf de basis ontworpen met de 

visie om een naadloos webbased platform te creëren voor Proces, Compliance, 

Risk, QHSE-beheer en Incidenten beheer en daarbij rekening te houden met even-

tuele onverwachte behoeften en toekomstige plannen en wensen.  

 

100% webbased, in een Europese cloud 

Vanaf het begin heeft EXB haar software oplossing ontworpen voor het web. EXB 

360° Cloud Suite is daardoor direct inzetbaar via het internet.   

 

Smart by Design 

Elke organisatie heeft zijn eigen behoefte bij de invulling van het bedrijfsbeheer. 

De EXB 360° Cloud Suite is een standaard oplossing die zeer configureerbaar, 

aanpasbaar en uitbreidbaar is. Dit stelt u in staat om zeer flexibel tot een be-

drijfseigen oplossing te komen die perfect aansluit op uw huidige en toekomstige 

bedrijfsproces. Bovendien, als gevolg van het ontwerp van EXB 360° Cloud Suite, 

is het systeem eenvoudig en intuïtief te gebruiken door compliance professio-

nals, risico-managers, proces engineers, QHSE-managers en interne auditors 

zonder directe ondersteuning van hun ICT-collega’s. 

 

Uitgebreide toegang 

Het systeem stelt u ook in staat om partners en derden toegang te verschaffen 

tot de door u gestelde veiligheidscondities zonder dat hiervoor aanvullende soft-

ware geïnstalleerd dient te worden. Sommige van onze EXB 360° Cloud Suite re-

laties bieden ook beperkte toegang tot hun toezichthouders en certificatie-

instellingen. Deze toezichthouders waarderen het gemak van externe, online toe-

gang in vergelijking tot het zoeken door middel van gedrukte kwaliteitshandboe-

ken of handleidingen. EXB 360° Cloud Suite klanten bouwen vertrouwen op door 

deze openheid bij deze partijen. 

Functies 



Gebouwd op basis van expertise 

Het EXB ontwikkelteam is continu actief met het optimaliseren en uitbreiden van de 

EXB 360° Cloud Suite oplossingen. Vanaf het begin heeft kwaliteit geprevaleerd boven 

deeloplossingen. Alle productontwikkelingen op EXB Software worden uitgevoerd door 

onze hoog gekwalificeerde, gecertificeerde Nederlandse software engineers. 

 

Cloud in Europa 

Wat zijn de voordelen? Naast de prijs zijn er nog meer redenen waarom werken in de 

cloud voordelen oplevert. Hieronder treft u 6 voordelen. 

 

1 Meer flexibiliteit.  

Werken in de cloud biedt u meer flexibiliteit dan uw eigen serverpark. Als u in een be-

paalde periode meer of minder medewerkers hebt, dan kunt de servercapaciteit die u 

afneemt vergroten of verkleinen. Groei of krimp van uw omgeving kan snel worden ge-

regeld en u betaalt alleen wat u gebruikt. Ook biedt het mogelijkheden om voor pro-

jecten tijdelijke capaciteit of servers toe te voegen aan uw cloud omgeving die u alleen 

betaalt voor de periode dat u ze nodig heeft. 

 

2 Initiële investeringen zijn lager. 

Naast het voordeel dat u alleen betaalt wat u nodig heeft, zijn de initiële investeringen 

beduidend lager. U betaalt afhankelijk van de wensen die u heeft een beperkt bedrag 

voor het inrichten van uw cloud omgeving. Het gebruiken van standaard functionaliteit 

als office brengt geen installatiekosten met zich mee. U hoeft daarom geen groot be-

drag beschikbaar te hebben voor een eenmalige investering om snel gebruik te maken 

van goede ICT voorzieningen, u betaalt een vast bedrag per maand. 

 

3 Technisch beheer is uitbesteed. 

Een eigen serverpark brengt beheer met zich mee. U moet daarvoor mensen in dienst 

hebben of inhuren. Deze kosten heeft u niet als u werkt in de cloud. Het beheer van het 

serverpark, inclusief het up-to-date houden van de hardware en software, is bij de prijs 

die u per maand betaalt inbegrepen. U hoeft dus geen eigen beheerders meer in te zet-

ten of in te huren. 



4 Altijd en overal beschikbaar. 

Uw cloud omgeving is overal via internet beschikbaar. U kunt op kantoor werken, 

en thuis vervolgens verder werken op uw thuiscomputer of laptop in dezelfde om-

geving, met dezelfde bestanden en programma’s. Dit maakt thuis of onderweg 

werken gemakkelijk. Het enige dat u nodig heeft is een computer met een inter-

netverbinding. Cloud leveranciers doen hun onderhoud meestal ’s nachts of in het 

weekend, waardoor u er tijdens de werkweek geen last van heeft. 

 

5 Betere beveiliging. 

Cloud computing is gemiddeld veiliger dan een eigen serverpark. Als specialist 

zorgt een cloud leverancier ervoor dat software altijd up-to-date is en dat veilig-

heidsmaatregelen als firewalls, virus & malware bescherming goed geregeld zijn. 

Daarnaast heeft uw cloud provider een goede back-up voorziening zodat uw be-

standen bij een calamiteit niet verloren gaan. 

 

6 Milieuvriendelijker. 

Doordat de hardware van cloud providers meer gebruikers bedient en goed afge-

stemd is op het aantal gebruikers, gebruiken bedrijven die in de cloud werken 

gemiddeld gezien minder stroom, wat goed is voor het milieu. 

 

Door de voordelen die de cloud u biedt krijgt u meer voor dezelfde prijs en met 

een hogere kwaliteit.  

  UW 

  VOORDEEL 

U  hoeft zich geen zorgen te maken over technologie. Wij zijn de technologie-experts 

die ervoor zorgen dat u de beste, meest kosteneffectieve oplossingen tot uw beschik-

king heeft . Wij stellen u in staat om u te concentreren op het runnen van uw bedrijf 

en ervoor te zorgen dat de doelstellingen van het beheer van uw proces,  compliance, 

risk en QHSE worden aangepakt. 



Cloud Suite overzicht 

Policies and Procedures 
Het organiseren en automatiseren van het bedrijfsbeleid en de procedures, waaronder 

de goedkeuringsprocessen, uitgebreid document management en versiebeheer. 

 

Risk Management 
Het identificeren, prioriteren en beheren van risico aandachtsgebieden binnen uw be-

drijfsactiviteiten, processen en organisatie. Het verbind risico's aan strategische doel-

stellingen, processen, organisatie-elementen en compliance programma's. 

 

Compliance Management  
Het verzekeren van een up-to-date overzicht van regelgeving en compliance in een 

overzicht door proactieve monitoring panels en alerts. Dynamisch koppelen van be-

leid, processen, organisatie, evaluaties, incidenten, audits en taken direct aan wetten, 

voorschriften, normen, regels, richtlijnen en al uw contracten. Hiermee kunt u ook het 

bewijs van naleving aantonen en zorgen voor een continue mogelijkheid tot het uit-

voeren van een audit binnen de organisatie. 

 

Business Process Management  
Het inrichten van primaire- en secundaire bedrijfsprocessen. Het dynamisch koppelen 

van processen, strategische doelstellingen, procedures, organisatorische elementen, 

risico's en compliance programma's en het stimuleren van procesverbetering. "Wat 

kan worden gedaan met MS Visio, kunt u nu doen in onze Cloud Suite". Maak een trans-

parant en gemakkelijk te bekijken overview op uw processen beschikbaar voor indivi-

duele rollen binnen uw organisatie. 

EXB 360° Cloud Suite 
EXB 360° Cloud Suite is een uitgebreide softwareoplossing voor governance, risk en compliance 

processen met incident management. EXB 360° Cloud Suite is bedoeld om de compliance, risico-, 

proces-, veiligheid-, kwaliteit-, incident- en auditmanagement eenvoudiger, goedkoper en veel beter 

beheersbaar te maken, speciaal voor organisaties in sterk gereguleerde sectoren zoals de afvalver-

werking en recycling. EXB 360° Cloud Suite is in hoge mate aan te passen is aan uw organisatie en 

helpt direct bij het identificeren van gaps en risico's, sluit dubbel werk uit en gemakkelijk in gebruik 

Alle onderstaande onderdelen zijn inbegrepen, en u kunt er direct mee aan de slag. 



Organisatie Management 
(Her) organiseren en documenteren van uw organisatie vanuit een hoog perspectief 

tot op een gedetailleerd niveau. Waaronder aanpasbare workflows voor samenwer-

king en goedkeuring processen als ook uitgebreide documentmanagement, inclusief 

versiebeheer en audit trails. Koppel uw organisatie onderdelen aan strategische doel-

stellingen, processen, compliance-programma's en risicobeperkingsprocessen. 

 

Audit Programma 
Opzetten van een auditprogramma , documentenbeheer, vastleggen van de bevindin-

gen, verslagen en follow-up. 

 

Incident Management  
Verzamel incidentinformatie met behulp van intelligente webformulieren. Opslaan, 

beoordelen en samenwerken aan alle incidenten (gevallen) om het beheer van de on-

derzoeken te stroomlijnen. We zien verschillende categorieën van incidenten die u 

kunt vastleggen binnen EXB 360° Cloud Suite. Bijvoorbeeld: bijna incident, klachten 

van klanten, persoonlijke incidenten / ongevallen, claims, Non Compliance Reports 

(NCR), speciale verzoeken, enz. Al deze registraties en follow-up processen die niet 

zijn vastgelegd in uw ERP-en/of administratieve systemen, kunnen worden vastge-

legd en gerelateerd aan andere onderdelen van uw EXB 360° Cloud Suite inrichting. 

 

Meer informatie 

Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten over hoe toonaangevende 

organisaties succesvol gebruik maken van EXB 360° Cloud Suite.   

CLOUD 

SUITE 

100% webbased, in een Europese cloud. Vanaf het begin heeft EXB haar software oplossing 

ontworpen voor het web. EXB 360° Cloud Suite is daardoor direct inzetbaar via het internet.   



Policies 
and Procedures 

EXB 360° Cloud Suite Policies and Procedures is bedoeld voor het organiseren en 

automatiseren van het bedrijfsbeleid en de procedures, waaronder de goedkeuringspro-

cessen, uitgebreid document management en versiebeheer. 

 

 Hetzelfde eenduidige platform voor alle ‘corporate informatie en data’ 

 Vertaling van visie, missie naar strategie, bedrijfsbeleid, doelstellingen, etc. 

 Business scope, business model, waarden, omgevingsaspecten, etc. 

 Gedragscode(s), compliance (algemeen), management verantwoordelijkheid, etc. 

 Aandeelhouders, bestuur, toezicht, verslaglegging en rapportage, risk (algemeen), 

corporate filing, etc. 

 Historie, actualiteit, toekomst, bedrijfsdata (kamer van koophandel, BTW, CAO, etc.). 

 Vennootschappelijk (ook van alle dochter en gerelateerde bedrijven). 

 Beschrijving van IT, Finance, Operations, Accounting, Sales & marketing ,etc. 

 

Uw voordelen 
 Informatie is logisch geordend en makkelijk vindbaar, bespaart elke dag tijd. 

 De interface is voor alle gebruikers zeer gebruiksvriendelijk, er is weinig tijd nodig het 

systeem aan te leren. 

 De transparante structuur en consistente opbouw draagt bij aan een vergroting van 

kennis, inzicht en vertrouwen voor alle betrokken. 

 Geeft duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen, alle gegevens zijn snel en 

simpel terug te vinden. 

 Geaccepteerd door alle toezichthoudende instellingen, zonder moeite zullen de 

auditeurs de informatie terug vinden tijdens een audit. 

 Meer tijd voor inhoud door verminderde administratieve belasting; 

 Kwaliteitsstreven snel en eenvoudig tot diep in uw organisatie brengen; 

 Lagere kosten voor beheren, bewaken en verbeteren van uw Policies and Procedures 

documentatie. 

 Vereenvoudigen van compliance management. 



Risk 
Management 

EXB 360° Cloud Suite Risk Management dient voor het identificeren, prioriteren en 

beheren van risico aandachtsgebieden binnen uw bedrijfsactiviteiten, processen en 

organisatie. Het verbind risico's aan strategische doelstellingen, processen, organisatie-

elementen en compliance programma's. 

 

 Risicothema’s en -groepen aanmaken (per bedrijfsonderdeel); 

 Risicocategorieën aanmaken (bijv. financieel, veiligheid, imago, kwaliteit, etc.); 

 Risicomatrices vaststellen (onderverdeeld naar risicocategorie); 

 Risico-analyses, beheers- en controlemaatregelen vastleggen; 

 Per risicoanalyse referenties maken naar normen/standaarden, bedrijfsonderdelen en 

(deel)processen, afdelingen en functies; 

 Vaststellen van tekortkomingen, toekennen van actiepunten aan verantwoordelijken, 

opvolging geven aan en bewaken van geplande verbeteracties; 

 Grafische overzichten samenstellen (matrix, charts); 

 Exporteren van risicoanalyses naar HTML om in te lezen in MS Word® en MS Excel®; 

 Vanuit alle programmaonderdelen van EXB Cloud Suite relaties leggen naar risk 

management (en vice versa) zoals Risk based audits initiëren; 

 Voldoen aan o.a. COSO, CG-code, BRZO, en ISO9001, 14001, 45001 ,etc. 

 

Uw voordelen 
 Een vermindering van het aantal verstoringen in het bedrijfsproces heeft een betere en 

meer constante bedrijfsvoering tot gevolg. 

 Professioneel risicomanagement als concurrentievoordeel. 

 Risicobeheersing staat gelijk aan rendement verbetering. 

 Invulling van een absolute vereiste voor de recycling industrie 

 Proactief omgaan met risico's leveren voordelen op, alles op een rijtje hebben. 



Compliance 
Management 

Het doel van EXB 360° Cloud Compliance Management is het verzekeren van een up-to-

date overzicht van regelgeving en compliance door proactieve monitoring panels en 

alerts. Dynamisch koppelen van beleid, processen, organisatie, evaluaties, incidenten, 

audits en taken direct aan wetten, voorschriften, normen, regels, richtlijnen en al uw 

contracten. Hiermee kunt u ook het bewijs van naleving leveren en zorgen voor een 

continue mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit binnen de organisatie. 

 

 Makkelijk om de verschillende normen en standaarden in te delen; 

 Integratie met Policies and Procedures, Risk-, Organisatie Management; 

 Documenteren van inhoud, interpretatie, control objectives (t.b.v. audits), risico’s, 

referenties en vervaldata; 

 Borging van goedkeurings- en beheerprocessen; creëren, aanpassen, controleren, 

accorderen, distribueren en archiveren van informatie aan belanghebbenden (‘logging’ 

van goedkeurings- en acceptatiedata); 

 Classificatie van inhoud van alle informatie: Referentiematrix; 

 Actiepunten met betrekking tot normen/standaarden kunnen worden toegekend, 

bewaakt en opgevolgd; 

 Letterlijk elke norm, code of standaard kan worden opgenomen (ISO, ISM, ISPS, BRZO, 

SRS, SOX, IFRS, EAO, COSO en AO/IC Frameworks, afgeleide normen, codes, standaar-

den, vergunningen, contracten, SLA’s,etc.) . 

 

Uw voordelen 
 Informatie logisch geordend en makkelijk vindbaar, bespaart elke dag tijd; 

 Er is weinig tijd nodig het systeem aan te leren, alle gegevens zijn snel en simpel terug 

te vinden, meer tijd voor inhoud door verminderde administratieve belasting; 

 De transparante structuur en consistente opbouw draagt bij aan een vergroting van 

kennis, inzicht en vertrouwen voor alle betrokken; 

 Het systeem is geaccepteerd door alle certificatie instellingen, zonder moeite zullen de 

auditeurs de informatie terug vinden tijdens een audit; 

 Kwaliteitsstreven snel en eenvoudig tot diep in uw organisatie brengen. 



Business 
Process Management 

Het inrichten van primaire- en secundaire bedrijfsprocessen. Het dynamisch koppelen van 

processen, strategische doelstellingen, procedures, organisatorische elementen, risico's 

en compliance programma's en het stimuleren van procesverbetering. Maak een 

transparant en gemakkelijk te bekijken overzicht op uw processen beschikbaar voor  

iedereen binnen uw organisatie. 

 

 Indeling mogelijk in diverse procesgroepen om de verschillende processen in te delen 

zoals:    business model, 

   primaire-, secundaire-, diepere processen, 

   voorschriften (instructies, protocollen); 

   formulieren en registraties. 

  Proces design tool; Alle bedrijfsprocessen zijn te visualiseren middels een zeer 

gebruiksvriendelijke proces-design- tool. Processen zijn onderling te koppelen en er 

zijn verschillende proceslagen aan te maken. 

 Actieve koppeling met voorschriften, instructies, protocollen, formulieren, input/output 

criteria, normen/standaarden (compliance), risk (risk management) alsmede alle 

organisatie specifieke informatie zoals bijvoorbeeld vestiging, afdeling, functies en 

medewerkers. 

 

Uw voordelen 
 Informatie logisch geordend en makkelijk vindbaar, bespaart elke dag meer tijd. 

 De transparante structuur en consistente opbouw draagt bij aan een vergroting van 

kennis, inzicht en vertrouwen voor alle betrokken. 

 Geeft duidelijkheid en zekerheid voor alle betrokkenen, alles is snel en simpel terug te 

vinden, meer tijd voor inhoud; 

 Het systeem is geaccepteerd door alle certificatie instellingen, zonder moeite zullen de 

auditeurs de informatie terug vinden tijdens een audit. 

 Lagere kosten voor beheren, bewaken en verbeteren van uw procesdocumentatie. 

 Vereenvoudigen van kwaliteit- en procesmanagement;  



Organisatie 
Management 

(Her) organiseren en documenteren van uw organisatie vanuit een hoog perspectief tot op 

een gedetailleerd niveau. Waaronder aanpasbare workflows voor samenwerking en 

goedkeuring processen als ook uitgebreide documentmanagement, inclusief versiebeheer 

en audit trails. Koppel uw organisatie onderdelen aan strategische doelstellingen, 

processen, compliance-programma's en risicobeperkingsprocessen. 

 

 Organisatie design tool; Alle organisatiestructuren visualiseren met de zeer gebruiks-

vriendelijke organisatie-design-tool. Organisatieonderdelen zijn onderling te koppelen 

en er zijn verschillende organisatielagen aan te maken; 

 Schematische weergave van alle organisatie niveaus (drilldown functie); van landen-

structuur tot afdelingsstructuur – alles is mogelijk. 

 Informatie indeling in diverse organisatieniveaus zoals divisies, vestigingen, business 

units, afdelingen, subafdelingen, medewerkers. 

 Vanuit elk gezichtspunt actieve koppelingen met alle organisatie specifieke informatie 

zoals bijvoorbeeld vestiging, afdeling, functies en medewerkers alsmede processen, 

voorschriften, instructies, protocollen, formulieren, normen/standaarden, informatie 

van structuur tot uitvoerende medewerker, onze 3600 graden view. 

 Vastlegging van overlegstructuren (incl. agenda’s, notulen, actiepunten, besluiten, 

uitnodigingen, etc.) 

 

Uw voordelen 
 Informatie logisch geordend en makkelijk vindbaar, bespaart elke dag weer tijd. 

 Zoals de andere modules zorgt ook deze module voor de transparante structuur en 

consistente opbouw draagt weer bij aan een vergroting van kennis, inzicht en 

vertrouwen voor alle betrokken. 

 Alle gegevens snel en simpel terugvinden, meer tijd voor inhoud door verminderde 

administratieve belasting; 

 Het systeem is ook geaccepteerd door alle certificatie instellingen, zonder moeite 

zullen de auditeurs de informatie terug vinden tijdens een audit; 

 Kwaliteitsstreven snel en eenvoudig tot diep in uw organisatie brengen. 



Audit 
Programma 

Opzetten van een auditprogramma, documentenbeheer, vastleggen van de bevindingen, 

met verslagen en follow-up. 

 

 Incidenten formulieren zijn gekoppeld aan het audit programma; 

 Vragenlijsten kunnen worden gemaakt met Incidenten Management en gebruikt voor  

een intern audit programma, hierdoor ontstaan checklists met control objectives voor 

audits zelf or voor keuringen en inspecties. 

 Specifieke auditinformatie vanuit normen, codes en (uw bedrijfseigen) standaarden 

kan worden aangevuld met andere informatie zoals risico’s bij non-compliance, control 

objectives en auditinstructies. 

 Alle informatie staat opgeslagen in een centrale database;  

 

Uw voordelen 
 Moeiteloos een audit samenstellen vanuit elke beschikbare code, norm, standaard, wet 

of regelgeving vanuit EXB Compliance Management; 

 Gemakkelijk herhaalbare audits, de vragenlijsten kunnen hergebruikt worden; 

 Een papierloze audit is nu mogelijk, u komt ook tegemoet aan de drang naar duurzaam-

heid; 

 Duidelijk overzicht en duidelijk beeld over de controle gebieden binnen uw organisatie, 

u verliest niets uit het oog, wat wenst u te gaan controleren en vergeet u daarbij niets. 



Incident 
Management 

Verzamel incidentinformatie met behulp van webformulieren. Opslaan, beoordelen en 

samenwerken aan alle incidenten (gevallen) om het beheer van de onderzoeken te 

stroomlijnen voor bijna incident, klachten van klanten, persoonlijke incidenten / ongeval-

len, claims, Non Compliance Reports (NCR), speciale verzoeken, enz.  

 

 Directe registratie via internet en intranet:  

 Door het concreet, praktisch en toegankelijk maken van incidenten worden medewer-

kers zich meer bewust van het belang om problemen op te lossen; 

 Resultaatgerichte workflow: Precies zien bij wie welke melding in behandeling is. Deze 

trajectbewaking zorgt voor transparantie van het proces; 

 Op verschillende niveaus invoer van data en voor iedereen raadplegen van informatie; 

 Degene die verantwoordelijk is voor bepaalde acties kan de betreffende onderdelen zelf 

invoeren en doorsturen naar collega’s’ 

 Incident Management kan uitgebreid worden met alle gewenste velden, waardoor ook 

uw rapportage nog inzichtelijker wordt; 

 Voldoet aan normen en richtlijnen als ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001, VCA. 

 Zoekfunctie: De gebruiker kan altijd de benodigde informatie vinden; 

 Statusoverzicht: Per incident een statusoverzicht bijhouden, in een oogopslag zien 

hoeveel incidenten er zijn, wie er mee bezig is en wat de vorderingen zijn; 

 Mogelijk om automatisch documenten, zoals brieven, faxen, memo’s etc. te genereren 

en te verzenden. Koppeling met MS Outlook®, MS Word® en MS Excel®. 

 

Uw voordelen 
 Eenduidig platform voor alle verbetervoorstellen, afwijkingen of klachten. 

 Concentratie op het behalen van resultaten door vermindering van administratie. 

 Geen tijd nodig voor vergaren en verdelen van statistische informatie, meer tijd over 

voor inhoudelijke preventie. 

 Sterk verlaagde drempel voor invoer van alle verbetervoorstellen, afwijkingen of 

klachten binnen en buiten uw organisatie. 

 Uw klanten wachten niet meer onnodig op een antwoord en oplossing.  

 Voorkom klachten door middel van adequate registratie en analysemogelijkheden. U 

bent minder tijd kwijt en meer tevreden klanten rijk.  

 Registratie en vastleggen met foto’s m.b.v. een mobiele app (Android en IOS) 
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