automatisch de beste oplossing

Integrale automatisering van kwaliteitsmanagement
Doelen en prestaties samenhangend in beeld
Gebruiksvriendelijk en veilig
Koppelbaar met bestaande bedrijfssystemen
Webbased, dus overal en altijd toegankelijk
Geen omkijken naar het technisch beheer

LENS business software: integraal en gebruiksvriendelijk
Wilt u in één overzicht kunnen zien of uw organisatiedoelen gehaald worden?

De producten van LENS business software

Wat uw ﬁnanciële prestaties zijn en hoe de interne processen verlopen?
Wilt u uw kasten vol papier inruilen voor een eenvoudig systeem dat u met de computer beheert?

De producten van LENS business software maken uw
kwaliteitsmanagementsysteem overzichtelijk en beheersbaar.
Q-link automatiseert het kwaliteitshandboek eenvoudig en

Q-link

Performance manager

Met Q-link hebt u geen papieren kwaliteitshandboek

Performance manager brengt kritische succesfacto-

De applicaties van LENS business software zijn webbased.

meer nodig. Al uw documenten worden op een over-

ren en prestatie-indicatoren samenhangend in kaart. Bij-

Via een intranet- of internetverbinding hebben geautoriseerde

zichtelijke wijze beheerd. De navigatiestructuur van deze

voorbeeld in een Balanced Score Card. Binnen de appli-

personen altijd toegang tot de applicaties, zelfs in de trein. Wij

webbased beheerapplicatie is logisch en overzichtelijk,

catie worden verschillende gebruikersrollen toegekend,

zorgen voor optimale beveiliging van uw bedrijfsinformatie.

het invoergemak groot. Data uit registratie en analyse

met bijbehorende bevoegd- en verantwoordelijkheden.

Onbevoegden kunnen uw gegevens dus nooit inzien.

worden goed vindbaar opgeslagen en gekoppeld aan de

U proﬁteert maximaal van Performance manager als

De producten van LENS business software zijn gebaseerd

bijbehorende doelen. Zo wordt Q-link een onmisbare

de applicatie wordt gekoppeld met bestaande bedrijfs-

op een grote inhoudelijke kennis van kwaliteitsmanagement in

schakel in het kwaliteitsmanagement van de organisa-

registratiesystemen. U kunt dan op ieder moment de

de sectoren zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening.

tie. Handige extra functionaliteiten (bijvoorbeeld auto-

prestaties op doelen volautomatisch meten. U kunt de

matische deadline-attendering per mail) maken het

resultaten bovendien op een aansprekende manier visu-

product compleet.

aliseren in een presentatie.

Het kwaliteitsmanagementsysteem waar u mee werkt

Onze consultant helpt u bij het ontwerpen van uw pres-

snel, met Performance manager kunt u prestaties op ieder
gewenst moment inzichtelijk maken.

Visie

(HKZ, ISO etc.) én uw eigen wensen zijn leidend bij de

tatiekaarten. Daarbij wordt bepaald welke kritische suc-

Automatisering moet doelen ondersteunen

opzet van uw handboek in Q-link.

cesfactoren gelden, hoe ze gemeten worden in termen

Techniek dient de mens. Zo vinden wij dat automatisering een

U kunt met Q-link eenvoudig uw handboek zelf behe-

van prestaties, hoe vaak dat gebeurt en wat de doelstel-

organisatie moet ondersteunen in het behalen van haar doel-

ren. Wij kunnen u echter ook een plusoptie aanbieden.

ling is.

stellingen. Dat vraagt om een samenhangende en integrale

In dat geval coacht en ondersteunt een vaste consultant

benadering van kwaliteitsmanagement.

u online, ook inhoudelijk.

De producten van LENS business software zijn vanuit die visie ontwikkeld.

Performance manager geeft u grip op uw bedrijfsprocessen en de Plan-Do-Check-Act cyclus.

Met Q-link wordt het beheer van uw handboek een
plezier!

Hoe verbeteren onze producten uw kwaliteitsmanagement?
Documentatie

Performance
manager

Q-link

›

Procedures
Instructies
Formulieren

Documentenbeheer

›

Management
informatie

›

Registratie

Beleidscyclus

Afwijkingen
Klachten
Auditresultaten
Verbetersuggesties

›

Registreren
Analyseren

›

Prestatiemeting

›

Kwaliteitssysteem

Planning

Werkplannen

Audits
Plan-do-check-act cyclus
Plan-do-check-act acties

›

Jaarplannen

›

Acties

›

›

›

›

Organisatieontwikkeling door resultaatgericht kwaliteitsmanagement

›

Integrale automatisering

Gunstige prijs-prestatieverhouding

Kwaliteitsregistraties vormen de verbindende schakel tussen

Als u een product afneemt van LENS business software,

kwaliteitssysteem en prestatie-indicatoren. Door deze regi-

gaan wij een relatie van minimaal drie jaar met u aan. In die

straties geautomatiseerd bij elkaar brengen, kan de organisa-

licentieperiode, maar ook daarna, kunt u rekenen op onze

tie structureel inhoud geven aan het proces van meten,

uitstekende service. De prijzen van onze producten zijn afhan-

analyseren en verbeteren. Vooral voor grote organisaties is

kelijk van uw wensen en omstandigheden. Wij vertellen u er

automatisering van dit proces van essentieel belang. De pro-

graag meer over bij een demonstratie. Klanten die met onze

ducten van LENS business software maken het mogelijk.

producten werken, zijn verrast door de gunstige prijs-prestatieverhouding. LENS business software bewijst dat doeltreffende automatisering niet geldverslindend hoeft te zijn!
Nieuwsgierig geworden?
Bel ons dan snel voor een afspraak!
LENS business software
Bezoekadres

Beresteinseweg 4, 1217 TJ Hilversum

Postadres

Postbus 237, 1200 AE Hilversum

T 035 – 628 62 88 F 035 – 622 04 68 E info@lens-bs.nl

automatisch de beste oplossing

www.lens-bs.nl

