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Handboek samenstellen met voorbeeld templates en de drag & drop editor

• Bouw vanuit HLS of volg je eigen structuur

• Kies uit onze standaard templates gekoppeld aan wet & regelgeving en normeringen

• Upload Word /PDF / Visio bestanden

• Print het handboek naar PDF

• Documentbeheer

• Versiebeheer

• Overstap service voor een gemakkelijke transitie van je huidige systeem
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Formulieren toevoegen

• Voeg maatregelen toe aan registraties

• die worden meegenomen in het maatregelen beheer

• Conditionele logica voor het verbergen of tonen van velden

• Autorisaties en gebruikers rechten per formulier

• Alle formulieren ook op mobiel en oproepbaar via QR code

• Workflows en reminders

• 20 veld typen

• Maak gebruik van registraties uit andere formulieren

• 3 verschillende weergaven (staand Excell of SWOT)
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Stap 2

Maatregelen overzicht

• Filter op eigenaar en status

• Maatregelen overzicht

• Taken toekennen

• 3 views: taken alle verantwoordelijken en taken per persoon

• Stoplichten en grafieken van alle views geven direct grip en overzicht

Takenbeheer overzicht met status, deadline en verantwoordelijke van alle maatregelen en 

taken.

ADOPTEREN



Stap 2

Mobiel

• Maak ter plekke foto’s van issues

• Scan QR codes om direct het juiste formulier in te vullen of de juiste procedure te 

openen.

• Super snelle laadtijd

Voor collega’s in het veld, die met mobiel en tablet werken, zijn procedures, formulieren 

en taken direct oproepbaar.

ADOPTEREN



Stap 2

Training

De basis cursus is gemaakt voor alle gebruikers van het platform.

Je leert in deze online cursus alles wat je nodig hebt om het platform zo goed mogelijk in 

te zetten voor je organisatie. Tijdens deze cursus bekijk je 22 video’s die zijn 

onderverdeeld in 8 hoofdstukken. Aan het einde van elk hoofdstuk krijg je een aantal 

vragen over het desbetreffende hoofdstuk.

ADOPTEREN



Stap 3

Dashboard en rapportage

• Flexibel inrichtbare 

grafieken en tabellen

• Onbeperkt aantal 

dashboards en databases; 

combineer grafieken van 

verschillende datasets

• Ruime keuze uit o.a. bar 

chart, donut chart, line 

chart, polar chart en tabel 

weergave

• Alle data is te exporteren

• Toevoegen van een 

doellijn aan een grafiek

• Makkelijk te printen en te 

delen

• Mogelijk om meerdere 

dashboards te bouwen

Flexibel en makkelijk in te richten 

dashboard van alle registraties en 

maatregelen

MONITOREN
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Stap 4

Certificeren en uitbreiden

• Download en deel dashboards en rapportages

• Toegang voor Certificerende Instanties; bepaal zelf de onderdelen en tijdslimiet

Maak het voor de Certificerende Instantie en jezelf makkelijk de audit uit te voeren, door 

beperkt toegang te geven tot bepaalde delen van het platform.

OPTIMALISEREN



Stap 4

Actueel aanbod van vele certificeringen en normeringen

• Ons aanbod van certificeringen en normen wordt continue uitgebreid

• Voorbeeld templates van handboeken worden regelmatig geactualiseerd

• Download onze checklisten

Makkelijker uitbreiden en updaten van normen en certificeringen door het onbeperkt 

combineren en kopiëren van handboeken, modules en formulieren.

OPTIMALISEREN
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LIVE DEMO BEKIJKEN?


