10 Voordelen

voor HSE- en sustainability-managers
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Gebundelde werkgebieden
Met Quentic creëert u een centraal aanspreekpunt voor alle gebieden van HSE en
duurzaamheid.

Tijdsbesparing
U hebt minder tijd nodig voor administratieve taken zoals het invoeren of plannen
van gegevens.

Officieel gecontroleerd
Quentic is geschikt voor managementsystemen
volgens ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 en
toont dit aan middels certificatie.

Minimalisatie van handmatige overname
Met één muisklik kunt u eenvoudig individuele
informatie samenstellen. Bestaande gegevens
kunnen worden geïmporteerd.

In een handomdraai rapporteren
U kunt op elk moment eenvoudig evaluaties
en rapporten maken en deze doorsturen
naar anderen.
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Gebruiksvriendelijk
Start direct via de browser – zonder complexe
installatie. De gebruikersinterface is duidelijk
gestructureerd en begrijpelijk.

Meer flexibiliteit
U kunt snel en effectief aanpassingen maken in Quentic volgens interne bedrijfs- en
wettelijke vereisten.

Geoptimaliseerde samenwerking
Collega's en externe partijen betrekken u
bij uw taken en verbeteren de onderlinge
informatie-uitwisseling.

Kwaliteitsborging
Uniforme gegevensstructuren zorgen voor
vergelijkbaarheid en oriëntatie. Onnodige
herhalingen worden vermeden.

Volledig overzicht
De centrale database biedt overzicht en
transparantie. U kunt de informatie die u
nodig heeft snel vinden via een filter.

Eén software, vele voordelen
Optimale beheersing van bedrijfsprocessen: Quentic biedt u veiligheid op het werk, bescherming van het milieu en energie- en duurzaamheidsmanagement in één. De online software is officieel
getest en daarom bij uitstek geschikt om uw managementsystemen volledig te ondersteunen volgens
ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001.

www.quentic.nl
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Kostenbeperking
Uit klantonderzoek blijkt dat het gebruik van
Quentic de gebruikers tot 50 procent minder
tijd kost.

Ondersteuning van certificeringen
Het invoeren en onderhouden van certificeringen van uw managementsystemen wordt
aanzienlijk vereenvoudigd.

Gericht op duurzame strategie
Ecologische en veiligheidsrelevante factoren
zijn tastbaar en gemakkelijker te integreren in
de bedrijfsstrategie.

Minimalisatie van aansprakelijkheidsrisico's
Door vroegtijdig te onderkennen dat actie nodig
is, kunnen gerichte corrigerende maatregelen
worden genomen en ongewenste ontwikkelingen
worden voorkomen.
Minder organisatorische fouten
Het toewijzen en in kaart brengen van verantwoordelijkheden zorgt voor transparantie in de
organisatiestructuur.
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Controleerbare documentatie
De documentatie van eisen, resultaten
en verbeteringen is doelgericht en
verifieerbaar.

Imagoverbetering
Actuele informatie over arbeidsveiligheid,
milieubescherming en duurzaamheid is
op aanvraag beschikbaar voor een
externe presentatie.
Flexibele schaling
Het licentiemodel is eenvoudig schaalbaar
en kan aangepast worden aan de huidige
bedrijfsbehoeften.

Zekerheid voor de toekomst
Quentic wordt voortdurend aangepast aan
veranderende omstandigheden op het
gebied van HSE en duurzaamheid.

Bewezen systeemoplossing
Met zijn hoge efficiëntie en praktische
relevantie heeft Quentic al duizenden
gebruikers uit de meest uiteenlopende
branches overtuigd.

Eén software, vele voordelen
Optimale beheersing van bedrijfsprocessen: Quentic biedt u veiligheid op het werk, bescherming van het milieu en energie- en duurzaamheidsmanagement in één. De online software is officieel
getest en daarom bij uitstek geschikt om uw managementsystemen volledig te ondersteunen volgens
ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001.

www.quentic.nl

