IPW eFormular Pro
– brugervenligt værktøj til udvikling af elektroniske registreringer
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Et nemt workflow
– automatiseret med høj datakvalitet
Forvent nem og overskuelig kvalitetsstyring

Automatiseret workflow

Med IPW eFormular Pro kan du registrere alle de
forhold, som ikke kan lægges ind i virksomhedens
økonomistyringssystem eller i Outlook, men som
alligevel er vitale for virksomheden.

En fordel ved IPW eFormular Pro er det automatiserede workflow. Workflowet defineres, så det
præcist afspejler forløbet af jeres sagsbehandling.
På den måde får I hurtigere reaktionstider, færre
flaskehalse, mere systematik og pålidelighed i de
enkelte processer.

Webbaserede formularer
I IPW eFormular Pro kan du bygge jeres egne formularer fra bunden. Du kan definere jeres eget workflow, redigere standardformularer fra eRegistrering
og integrere og udveksle data til bagvedliggende
systemer – også til de systemer, I har udover jeres
IPW løsning.
Det hele sker i et brugervenligt værktøj, hvor du
opretter webbaserede formularer i HTML – uden
brug af hjælp fra it-medarbejdere. Med IPW eFormular Pro slipper du dermed for papir og til tider
dobbeltregistrering med for eksempel opsamling
og styring i Excel.

Validering og dialog
Den høje datakvalitet, som I får ved hjælp af valideringen af indtastningerne, sikrer den videre bearbejdning og fjerner tidsforbruget på en dialog om
manglende indberetning.
I kan vælge at gøre status synlig, ligesom hvem der
har ansvaret for sagsbehandlingen. Ydermere kan
systemet automatisk sende en mail, når status skifter og/eller ansvaret ændres.
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Nøglefunktioner
– hvor brugervenlighed har første prioritet
Integration og dataudveksling
En nøglefunktion i IPW eFormular Pro er integrationen til og dataudvekslingen med virksomhedens
andre styringssystemer. Det gælder for eksempel
økonomisystemet, hvor I kan sikre automatisk forudfyldning af felter i de enkelte, relevante formularer.

Sprogversionering
Mange virksomheder har produktion i udlandet,
leverandører eller forhandlere. Vores løsninger kan

derfor sprogversioneres, så alle brugere nemmest
muligt kan arbejde med dem.

Hjælp til opfølgning
Med IPW eFormular Pro får I en nemmere kommunikation. Vi har nemlig sørget for automatiske
mailudsendelser - både ved kontinuerlig ansvarsfordeling og ved påmindelser for statusskift. Det
understøtter en tydelig ansvarsfordeling.
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Solidt overblik
– med IPW eFormular Pro
Sagsstyring med tydelig ansvarsfordeling

Mobilvisning hvor som helst

Vær aldrig mere i tvivl om, hvor en sag er, hvem der
har ansvaret, hvilke beslutninger der er truffet, og
hvordan du finder bilagsmaterialet. Med IPW eFormular Pro kan du nemt og enkelt bygge sagssystemer, hvor du ikke mister overblikket.

Med IPW Mobile har du altid din IPW løsning lige
ved hånden. Når mobilvisning er aktiveret for den
enkelte formular, er der fra mobilen adgang til en
simpel mobilvenlig udgave af registreringen, som
kan udfyldes dér, hvor du eller din kollega er.

Som en integreret del af IPW’s software kan du
detaljeret styre, hvem der må træffe hvilke beslutninger, og hvem der kan se hvilke sager og oplysninger i de forskellige dele af sagsgangen rundt i
virksomheden. Med indbygget historik og kommentarer er det tydeligt for alle, hvem der har gjort
hvad og hvornår.

Der kan naturligvis også tages billeder, som kan
lægges ind med det samme. Mobile kan bruges på smartphones, tablets, iPads og iPhones.
Mobile er et tilkøb til IPW eFormular Pro.
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Kombination af data
– med dynamiske grafer
Kombiner tal og data fra flere systemer
Med funktionaliteten Dynamiske Grafer får I mulighed for at kombinere tal og data fra jeres IPW
løsning med for eksempel jeres økonomistyringssystem i grafer, så I får et solidt overblik over registreringer og sammenhænge.

Via de enkelte grafer kan I dykke direkte og endnu
længere ned i informationerne og dataene. Dynamiske Grafer gør det også muligt at se behandlingstiden fra start til slut, så I kan se, hvor I med fordel kan optimere for at nå jeres mål, for eksempel i
relation til ISO. Dynamiske Grafer er et tilkøb til IPW
eFormular Pro.
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Alle vores løsninger har følgende fordele
•
•
•
•
•
•

fleksibel tilpasning
installation på jeres egne servere
webbaseret
ingen brugerlicenser
brugertilpasset indgang
sprogversionering

Vores standardmoduler er
•
•
•
•
•
•
•

IPW Håndbog
IPW eRegistrering
IPW eFormular Pro
IPW eReklamation
IPW Kompetencestyring
IPW Vedligehold
IPW HACCP

Husk, vi hjælper dig gerne med at finde den optimale løsning
– både på kort og lang sigt.
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