ONLINE QHSSE MANAGEMENTSYSTEEM
Het continue willen verbeteren op het gebied van
Quality, Health, Safety, Security en/of Environment
(QHSSE) doe je vooral voor je eigen organisatie maar
ook voor externe stakeholders zoals opdrachtgevers,
controlerende instanties en leveranciers.
Het is fijn als je organisatie staat als een huis en je grip
hebt op je processen, registraties, wet- en regelgeving
maar vooral je risico’s kent en beheerst. Het opzetten
van een managementsysteem conform ISO en/of VCA
normen helpt hierbij maar is vaak een tijdrovend
proces! Het resulteert regelmatig in een statisch
handboek met allerlei losse formulieren voor het onder
andere melden, registreren en analyseren van klachten,
verbetervoorstellen,
afwijkingen,
overtredingen,
(bijna)ongevallen en werkplekinspecties.
Dit kan anders! Digitaliseer je managementsysteem en
al je registratieformulieren met de online tool van
Octant.
Alle documentatie online beschikbaar
r
In onze gebruiksvriendelijke software kun je al je QHSSE
registraties, procedures, formulieren, werkinstructies
digitaliseren en op één plek beheren. De documentatie
is online beschikbaar en dus ook altijd en overal
toegankelijk via ieder device zoals laptop, tablets en
smartphones.
Overal en altijd inzicht en overzicht in je QHSSE
prestaties
r
Met onze software kun je direct en eenvoudig
meldingen en bevindingen registreren en meteen de te
nemen verbetermaatregelen uitzetten naar de
desbetreffende medewerkers. Alle maatregelen
worden getoond in heldere overzichten en dashboards
waardoor je real-time inzicht hebt in de status en
evaluaties van uitgezette maatregelen en acties. Omdat
het
systeem
automatische
reminders
en
terugkoppelingen geeft ben je altijd up to date en in
control.

Functionaliteiten van ons online QHSSE
managementsysteem
Op maat gemaakte primaire en
secundaire procedures
•
In strakke flowcharts
•
Uploaden van documenten, foto’s,
rapportages
Digitale formulieren voor registratie van
•
Verbeterpunten, klachten,
incidenten, werkplekinspecties,
klant/leverancier evaluaties
•
SWOT, risico analyses, doelstellingen
en KPI’s
•
Registers voor beheer van
opleidingen en te keuren middelen
Always in control door
•
Automatische workflows
•
Notificaties
•
Geautomatiseerde e-mails
Persoonlijke dashboards inrichten met
daarin
•
Documenten
•
Grafieken
•
Formulieren
Te gebruiken voor alle ISO-normen - VCA/VCU AEO.

Meer weten?
Neem dan contact op met Octant via tel: 0181611244 of stuur een e-mail naar info@octantadvies.nl.
www.octant-advies.nl

