IPW Håndbog
– webbaseret dokumentstyring til den bedste kvalitet
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Procesunderstøttelse
– fleksible muligheder og effektive processer
Klar – Parat – Sæt i system
Ved at vælge IPW Systems’ håndbogsløsning til kvalitetsstyring får du fleksible muligheder for effektivt
at samle og håndtere virksomhedens dokumenter
elektronisk på en nem og overskuelig måde. IPW
Håndbog er målrettet til at håndtere alle former for
ledelseshåndbøger med forretningsprocesser og
manualer.

hedens dokumenter til den bedste kvalitet. Vi har
sørget for en løsning med et fleksibelt redigerings-,
godkendelses- og udgivelsesflow. Du kan benytte
flowcharts til at skabe visuel adgang til relevante
dokumenter i én proces, ligesom du kan lægge video, lyd og billeder ind som hjælp til forklaring af
processer og procedurer.

Brugervenlighed har første prioritet
Styr på processer
Med IPW Håndbog undgår du tunge og manuelle
papirarbejdsgange og ustrukturerede mapper på
et fælles drev. I stedet for opnår du procesunderstøttelse hele vejen fra kladde til udgivelse med
automatisk versioneringskontrol. På den måde
sikrer du nemt og hurtigt overblik over virksom-

Brugervenlighed er essentiel, og derfor lægger vi
stor vægt på at have et tidsvarende design på vores
brugerflader. Samtidig skal jeres nye IPW løsning
også kunne bruges andre steder end bag skrivebordet, hvorfor alle vores løsninger kan bruges på
tablets og mobilløsninger – dér, hvor I har allermest
brug for det.
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Imødekommenhed
– brugervenlighed og innovativ software
Relevansbaseret opbygning

It-løsninger til kvalitet med mennesker bag

Der er tale om en brugerstyret løsning, hvor den
enkelte medarbejder kan få præsenteret netop de
dokumenter, der vedrører hans/hendes job. IPW
Håndbog er nemlig designet til at uddelegere dokumentvedligeholdelsen, så I ikke bruger unødig
tid herpå.

Når du vælger en IPW løsning til jeres kvalitetsstyring, kan du være sikker på at få fagspecifik viden
og innovativ software. Fleksibilitet, imødekommenhed og forståelse er nøgleord hos os.

Der er fuld versionskontrol på alle dokumenter og
filer, hvilket også betyder, at kun relevante medarbejdere får besked via e-mail ved udgivelse af et
nyt dokument eller en revision. Efterfølgende kan
det endvidere konstateres, om de berørte medarbejdere har været opmærksomme på udgivelsen.

Tætte relationer
Hos os har alle medarbejdere indflydelse på eget
arbejde, og beslutningsvejene er korte, hvilket betyder, at gode ideer og forslag altid bliver hørt –
også dem fra kunderne. Vi vil være den foretrukne
softwareleverandør til kvalitetsledelse, og derfor
lægger vi stor vægt på at skabe tætte relationer til
kunder og samarbejdspartnere.

Imødekommenhed – brugervenlighed og innovativ software

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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