IPW eRegistrering
– enkel elektronisk registrering og sagsstyring
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Workflowbaseret
– sagsstyring med tydelig ansvarsfordeling
Kom godt i gang med 5 formularer
IPW eRegistrering er sammensat af de 5 oftest
benyttede registreringsformularer til kvalitetsledelse, så du hurtigt og nemt får sat procedurer og
arbejdsgange i system og får styr på data.

De 5 formularer er
•
•
•
•
•

afvigelse
korrigerende og forebyggende handlinger
forbedringsforslag
kundereklamation
intern audit.

Skræddersyet tilpasning
Selvom IPW eRegistrering består af prædefinerede
formularer, er løsningen så fleksibel, at den nemt
kan tilpasses jeres organisation og arbejdsgange
100 % - og vi hjælper jer selvfølgelig med tilpasningen. Fleksibiliteten gælder også fremtidens

løbende ændringer og tilpasninger, så der hele tiden er et match mellem system og strategi.
Vores løsning giver jer en enkel elektronisk registrering og styring, hvor jeres sagsstyring baseres på
et foruddefineret workflow. Desuden får I en tydelig
ansvarsfordeling, som understøttes af automatiske
mailudsendelser ved ansvarsallokering og påmindelser, samt overblik over oprettede registreringer,
deres status m.m.

Alt-i-ét system
Med IPW eRegistrering får du en hurtig og nem
løsning til at strukturere jeres kvalitetsledelse med.
IPW eRegistrering består nemlig af de 5 oftest
benyttede registreringsformularer indenfor kvalitetsstyring plus et statistikmodul, der afdækker muligheder for forbedringer og optimeringer.

Workflowbaseret – sagsstyring med tydelig ansvarsfordeling

Nøglefunktioner
– hvor brugervenlighed har første prioritet
Egen installation eller hostning

Webbaseret

De fleste af vores kunder vælger at have deres løsninger placeret på egne servere, men vi tilbyder
naturligvis at hoste for dig. På den måde er du sikker på altid at have stabile servere med den rette
konfiguration - og selvfølgelig med daglig back-up
af data.

IPW eRegistrering er webbaseret. Det betyder, at
alle brugere kan benytte løsningen, uanset hvor de
befinder sig i verden - det afhænger kun af jeres
sikkerhed på dataområdet.

Sprogversionering
Mange virksomheder har produktion i udlandet,
leverandører eller forhandlere. Vores løsninger kan
derfor sprogversioneres, så alle brugere nemmest
muligt kan arbejde med dem.

Ingen brugerlicenser
Løsninger fra IPW Systems har ikke tilknyttet årlige brugerlicenser. Det har de ikke, fordi vi mener,
at kvalitet skabes af alle medarbejdere og derfor
naturligt skal have adgang til IPW’s løsninger uden
faste udgifter for virksomheden.

Nøglefunktioner – hvor brugervenlighed har første prioritet

De 5 formularer og
visning af redigering

Kom godt igang med 5 formlarer

Overskuelighed
– baseret på veldokumenterede fakta
Workflowbaseret styring

Proaktive beslutninger med statistik modul

Hver af de 5 formularer er styret efter et foruddefineret workflow baseret på jeres arbejdsgange. Det
kan for eksempel være med trin til oprettelse, behandling og afslutning. Men det er helt op til jer,
hvilke trin brugeren skal have vist det pågældende
sted i processen. En løsning, der gør det meget
nemmere for medarbejderne at arbejde med og
overskue hver enkelt sag.

En anden ting ved kvalitetsledelse er rapporteringen, som naturligvis skal ske på et kvalificeret
grundlag. Det får du med IPW eRegistrering, idet
hver formular er udstyret med statistik, som gør, at
du kan trække faste statistikker såvel som ad-hoc.
Udtrækkene kan du få som lister, optællinger og
grafik – alt efter behov og lyst.

Workflowet betyder også, at en sag sendes fra
medarbejder til medarbejder med lige netop alle
de nødvendige informationer, der holdes samlet
elektronisk og således ikke bliver væk undervejs.
Det er med til at sikre, at beslutninger træffes på et
ens og veldokumenteret grundlag hver gang.

Ved at opsamle fakta og konvertere dem til data er
det nemt at konstatere, om de fastlagte mål nås.
Herfra kan I foretage proaktive tiltag for at forebygge og forbedre.

Overskuelighed – baseret på veldokumenterede fakta

Læs mere om os
www.ipwsystems.dk
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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