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Met een vooruitziende blik de
onderneming leiden

Met Quentic Sustainability kunt u de sociale, ecologische en economische actiegebieden
van uw bedrijf beoordelen en een basis leggen voor de communicatie met belanghebbenden.
Koppel alle betrokkenen via een gemeenschappelijk platform om de uitwisseling van informatie
en de samenwerking te verbeteren. Bundel de basisgegevens van de afzonderlijke divisies.
Bedrijfsactiviteiten en uitwerkingen beoordelen
Kengetallen, indicatoren, kansen en risico’s analyseren
Op ongecompliceerde wijze verslag leggen
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QUENTIC
S U S TA I N A B I L I T Y

De juiste indicatoren
Hoe is het met klimaatbescherming, werkomstandigheden en toeleveringsketens gesteld? Bepaal welke duurzaamheidsaspecten van toepassing zijn op uw bedrijf en hoe deze kunnen worden geanalyseerd. Gestandaardiseerde
indicatorcatalogi, bijv. conform GRI, kunnen desgewenst als solide basis dienen, die met afzonderlijke parameters
kan worden aangevuld. Complexe kengetallen voor automatische berekeningen kunnen met de formule-editor
met een muisklik worden gegenereerd.

Decentrale verslaglegging, centrale organisatie
Wie wanneer wat moet rapporteren wordt centraal en voor de lange termijn vastgelegd. Desgewenst kunt u gebruik
maken van de handige e-mailfunctie om de verantwoordelijke personen meteen op de hoogte te stellen. Op die
manier legt u duidelijke verantwoordelijkheden vast, zonder dat daarvoor afzonderlijke afspraken moeten worden
gemaakt. Om ervoor te zorgen dat u altijd weet welke verslagleggingstaken aan de orde zijn en hoe ver de verslaglegging per geval is gevorderd, kunt u gebruik maken van het overzichtelijke reportingschema.

Gegevenskwaliteit op elk vlak
Als een collega is belast met de verslaglegging, kan hij dit direct vanuit zijn persoonlijke overzicht afhandelen. Omdat
alle betrokkenen hun gegevens gelijktijdig en onafhankelijk van tijd of plaats kunnen doorgeven, is een perfecte
taakverdeling gegarandeerd. Dankzij de gestandaardiseerde procedure is de consistentie en de betrouwbaarheid
van de gegevens gewaarborgd. Dit betekent dat de kengetallen uit alle divisies compleet, rechtstreeks en traceerbaar
bijeen worden gebracht.

Evaluatie per muisklik
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Zodra de verzamelde gegevens zijn goedgekeurd, vindt de voorbereiding plaats. Tal van evaluatieopties laten de
door u aangevraagde inhoud vanuit verschillende invalshoeken zien. Deze resultaten kunnen de basis vormen voor
strategische beslissingen en doelgerichte vervolgmaatregelen. De hieruit voortkomende tabellen en diagrammen
kunnen prima worden gebruikt om het duurzaamheidsrapport voor de verschillende betrokkenen te illustreren.
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