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Slimme rapportage onderweg:
meer veiligheid en hogere kwaliteit

De Quentic App biedt optimale flexibiliteit, want dit mobiele rapportagekanaal voor HSE
is altijd en overal binnen handbereik. U kunt snel en eenvoudig formuleren en checklists invullen en rechtstreeks naar de bevoegde instanties sturen. Daarmee zorgt u op een eenvoudige
wijze voor betrokkenheid van alle werknemers, externe bedrijven en andere stakeholders.
HSE-informatie verzenden met uw smartphone
Kant-en-klare formulieren gebruiken of eigen use cases samenstellen via een intuïtieve
drag-and-drop interface
Overal te gebruiken dankzij de offlinefunctie
Datarapporten centraal beoordelen en verwerken

www.quentic.nl
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Complete netwerkintegratie
Met de Quentic App stuurt u incidentmeldingen, testresultaten, risico-evaluaties
en nog veel meer gewoon met uw smartphone. Leg tijdens een inspectie uw
bevindingen direct vast en deel de resultaten razendsnel met uw collega’s.
Dankzij maatwerkformulieren, foto’s en offlinefuncties is de app geschikt voor
elke use case. Daarnaast kunt u de Quentic App gebruiken voor de digitale
verificatie van bijvoorbeeld werkvergunningen.

Klaar voor gebruik:
Bij de app ontvangt u kanten-klare formulieren die zijn
gebaseerd op best practices.
Op aanvraag kunnen ook
aparte use cases worden
gemaakt.

Betrokkenheid bij HSE
Stimuleer de betrokkenheid bij HSE-management met een gebruiksvriendelijk
rapportagekanaal. De Quentic App is zo intuïtief dat iedereen er in een paar
minuten mee aan de slag kan. Dit leidt tot merkbare verbeteringen op het
gebied van informatie-uitwisseling en taakverdeling en een groter bewustzijn
met betrekking tot veiligheid en het milieu.

Rapporten meteen beschikbaar, ook van externe partijen
U kunt leveranciers, werknemers en andere dienstverleners moeiteloos betrekken bij uw processen. Met de geïntegreerde Public Reporting kunnen externe
bedrijven relevante informatie rechtstreeks overbrengen naar uw systeem, ook
als ze de Quentic App niet gebruiken. Het enige dat ze hoeven te doen is de
Public Link openen en het formulier invullen!

Voor de Quentic App en het Quentic
Platform hebt u aparte licenties nodig.

In real time actie ondernemen
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Alle berichten zijn overzichtelijk georganiseerd in de centrale portal van de
app en kunnen te allen tijde worden ingezien. U kunt vanaf elke locatie vereisten en verbeterkansen raadplegen en de juiste follow-up in real time starten.
Bovendien kunt u nog meer synergievoordelen voor uw HSE- en CSR-processen behalen door de Quentic App te koppelen aan het Quentic Platform:
zo profiteert u van verbindingen tussen de gerapporteerde inhoud en uw
verschillende afdelingen.
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FUNCTIES

Mobiele rapportage

Openbare rapportage en samenwerking

HSE-informatie delen per smartphone

Public Reporting: rapportage op flexibele wijze opstellen,
zonder inloggen bij de app

Eenvoudige en gestandaardiseerde dataverzameling en
verzending
Diverse use cases, zoals incidentenmeldingen, inspectieprotocollen, auditresultaten en risicobeoordelingen
Foto’s maken en direct delen
Dankzij de offlinefunctie kan de app ook zonder verbinding
worden gebruikt
Specifieke gebieden zoals auditlocaties worden automatisch
met GPS weergegeven

Meerdere gebruikers toevoegen aan Public Reporting met
één centrale licentie
De ingediende data zijn uitsluitend toegankelijk voor
bevoegde gebruikers
Ideaal voor eenvoudige checklists, korte berichten en
werknemersenquêtes
Betere samenwerking dankzij samengevoegde informatie
afkomstig uit uiteenlopende systemen
Betere informatie-uitwisseling met externe bedrijven en
interne afdelingen

Onderweg documenten raadplegen
Direct acties initiëren en taken verdelen

Centrale evaluaties

Specifieke use cases

Alle verzonden data worden opgeslagen in de app-portal

Drag-and-drop editor voor het gemakkelijk maken van eigen
formulieren in de app
Integreer bedrijfsspecifieke inhoud die gebruikers zelf
kunnen selecteren
Use cases toewijzen aan specifieke gebruikers
Elektronische handtekeningen voor bevestigingen rechtstreeks via de smartphone of tablet
API voor het koppelen van externe systemen

Health & Safety

Online instructies

Risks & Audits

Processen

Quentic Core

Milieu
management

Beknopte overzichten met dashboards en KPI’s
SafetyFeed voor transparante en open discussies over veiligheid
Functies voor filteren, exporteren en toevoegen van
opmerkingen
Duidelijke tracking en bepalen van follow-up maatregelen
Integratie met het Quentic Platform voor uitgebreide dataverwerking en naadloze transitie naar geavanceerde HSEen CRS-processen (aparte licentie vereist)
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Quentic, de optimale keuze

Gevaarlijke stoffen

Legal compliance

Sustainability

U kunt de Quentic-modules naar wens combineren met uw eigen software. Quentic biedt
ondersteuning op het gebied van veiligheid
op het werk, milieubeheer, energiebeheer en
duurzaamheid.

Quentic Platform
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