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Duidelijkheid scheppen,
workflows optimaliseren

Quentic Processen vult uw Quentic Platform aan met functies voor het optimaliseren
van zakelijke processen, workflows en gegevensstromen. Leg heldere procedures vast,
geef organisaties en processtructuren vorm en zet de richtlijnen om in concrete
stapsgewijze handelingen.
Processen nauwkeurig vormgeven
Met minimale inspanningen overzichtelijke grafieken creëren
Processtappen rechtstreeks implementeren en documenteren
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Betrouwbare richtlijnen
Quentic Processen ondersteunt u bij het visualiseren, analyseren en uitvoeren van processen. Stel duidelijke regels
op voor werkwijzen en de bijbehorende voorwaarden en wijs verantwoordelijkheden toe. Gebruik het procesbeheer
om bedrijfsprocessen te illustreren, nieuwe medewerkers op te leiden en uw managementsysteem te ondersteunen.

Uitstekende schematische voorstellingen
Met behulp van Quentic Processen kunt u een reeks handelingen grafisch weergeven. Gestandaardiseerde symbolen
geven alle processen op begrijpelijke en duidelijke wijze weer. De procedure is heel eenvoudig: selecteer een symbool,
sleep het naar de gewenste plaats, voorzie het van tekst en klaar is kees! Dankzij de slimme vormgeving van de
afzonderlijke proceselementen creëert u in een handomdraai degelijke schematische voorstelling . Via een muisklik
worden deze als PDF opgeslagen.

Over elke stap is grondig nagedacht
Bereik direct uw doel: de handige procesverkenner biedt de mogelijkheid het juiste proces snel op te roepen en
alle instructies te bekijken. Navigeer naar de gewenste stap en bekijk de grafiek voor aanvullende informatie.
Een klik met de muis brengt u naar de locatie waar u de beschreven procedure kunt uitvoeren. Tenslotte zijn
documenten, gegevensrecords en formulieren in Quentic direct gekoppeld aan procesgrafieken: zo kunt u alle
aanwijzingen meteen in de praktijk brengen.

Verbanden visualiseren
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Met Quentic Processen kunt u niet alleen workflows binnen het bedrijf bekijken, maar ook ondernemingsstructuren
visueel weergeven. Door het integreren van verschillende gegevensobjecten verschaft u met minimale inspanningen
een compleet overzicht over alle installaties en de bijbehorende belangrijkste vergunningen of geeft u de belangrijkste
verbanden tussen documenten overzichtelijk weer.
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