gør i dag bedre

FÅ ÉT, CENTRALT OG FREMTIDSSIKRET
KVALITETSLEDELSESSYSTEM
– UANSET JERES NUVÆRENDE SETUP

DER ER ET KÆMPE,
UUDNYTTET
VÆKSTPOTENTIALE
INDEN FOR KVALITETSLEDELSE.
UDNYT DET.
KVALITETSLEDELSEN SKAL GRUNDLÆGGENDE FUNGERE,
FOR AT EN VIRKSOMHED KAN SKABE RESULTATER
Hos IPW udvikler vi webbaseret software til alt-i-ét kvalitetsledelse – målrettet virksomheder, der
arbejder på at blive certificerede, er på vej mod et 100% papirløst miljø, eller har brug for et værktøj til
at samle og automatisere alle instrukser, procedurer, politikker, målinger, afvigelser, korrigeringer,
reklamationer, kontroller og intern audit ét sted.

DET, VI LAVER,
ER IKKE KUN ET KVALITETSLEDELSESSYSTEM
Det er omgående indtjeningsforøgelse, bedre kundeservice, mindsket spild og 99,9 procent færre fejl.
Webbaseret og mobilt
Installation på egne servere – eller sikker hosting hos IPW
100% tilpasning
Fleksibel rammeløsning med brugertilpasset adgang
Frustrationsfri integration
Nem konvertering af data. Integration til et væld af systemer
Ingen brugerlicenser
Én licens giver adgang for alle
Sikker datahåndtering
Høj IT-sikkerhed og 100% fortrolighed
Brugervenligt og sprogversioneret
ALLE har let ved at bruge IPW
Hurtig support
Effektiv videndeling og løbende opdatering

18 TING
DER SKER,
NÅR DU SLIPPER
IPW LØS
FOR KVALITETSAFDELINGEN:
•
•
•
•
•
•

Automatiserede processer fjerner dobbeltregistrering, mangelfuld registrering og tidskrævende rutiner
Løbende ajourføring af procedurer/instruktioner, ingen flaskehalse og slut med at rykke for opdateringer
Realtidsdata til ledelsesevaluering – i stedet for handling på gamle data
Øget fokus på spild og optimeringsmuligheder gemt i reklamationer, rutiner og processer
Nem tilretning – uafhængig af virksomhedens IT-afdeling
Integration af best practice i alle hjørner af virksomheden

FOR MEDARBEJDEREN:
•
•
•
•
•
•

Arbejdsprocedurer og instruktioner ligger klar, når du logger på
Logisk og overskuelig navigation med søgemuligheder
Nem og hurtig registrering uden spildtid og tidsrøvere
Færre fejl – IPW fortæller, hvad du skal gøre, og hvad du mangler
Opdateringer bliver automatisk hentet ind fra alle, der ajourfører indhold
Adgang via mobil og tablets – hvor som helst og når som helst!

FOR LEDELSEN:
•
•
•
•
•
•

Tidsbesparende automatisering af registreringer og processer
Konstant, real-time overblik og faktabaseret beslutningsgrundlag
Målbart større konkurrencekraft, kundetilfredshed, leverandørperformance og indtjening
Håndtering af ledelseshåndbøger og overholdelse af krav i ISO, SQAS, HACCP og almen lovgivning
Best practice på arbejdsgange, videndeling og samarbejde
Geografisk uafhængighed Det gør ingen forskel, hvor medarbejderne befinder sig

1 SYSTEM.
100% OVERBLIK.
0 BEKYMRINGER.
FLERE END 40.000 ANVENDER IPW TIL LEDELSESRAPPORTERING,
KVALITETSSTYRING OG PRODUKTIONSOPTIMERING
IPW er bygget op om rammemoduler med mulighed
for at definere den struktur, du ønsker - tilpasset efter de
forskellige brugere og deres individuelle behov.

STANDARDMODULER:
IPW Polaris
IPW Formular
IPW Registrering
IPW Reklamation
IPW Kompetencestyring
IPW Vedligehold

•
•
•
•
•
•

IPW POLARIS

Online portal til morgendagens kvalitetsledelse – og hjørnestenen i IPW
Håndtér alle former for ledelseshåndbøger med forretningsprocesser og manualer.
Og overhold krav i ISO9001, SQAS, HACCP og almen lovgivning.
Fleksibelt redigerings- og godkendelsesflow
Fuld versionskontrol af alle dokumenter og filer
Håndtering af alle links og manuelle rutiner
Klar ansvarsallokering og automatisk notifikation
Frihed i visualisering af processer

IPW FORMULAR

Brugervenligt værktøj til udvikling af digitale registreringer
Effektivisér og standardisér registreringer og indberetningsprocedurer
med digitale formularer – uden hjælp fra din it-afdeling.
Workflow, der afspejler forløbet i jeres sagsbehandling
Synliggørelse af status og ansvar for sagsbehandlingen
Automatisk udsendelse af e-mail ved statusskift og ansvarsfordeling
Mulighed for integration til og dataudveksling med ERP-system

IPW REGISTRERING

Enkel, digital registrering og sagsstyring
– baseret på et foruddefineret workflow
Et eminent statistikgrundlag, der kan bruges 1:1 i forbindelse med
forbedringer og optimering.
Afvigelsesblanket
Korrigerende og forebyggende handling
Forbedringsforslag
Kundereklamation
Intern Audit

MERE END 250
VÆKSTVIRKSOMHEDER
HAR NYDT GODT AF IPW
NU ER DET DIN TUR
Vi har lavet specialløsninger i snart sagt enhver branche.
Integrationer til et væld af tredjepartsprodukter.
Og hjulpet endnu flere kunder med at opbygge løsninger
til at dække behov, vi end ikke havde hørt om.

OM IPW KAN REDEFINERE JERES KVALITETSLEDELSE PÅ 3 UGER?
LAD OS UDFORDRE DIG VED AT KONSTATERE, AT DET KAN VI.
RING 70 25 02 14
Så kan du finde ud af, om du vil have mere hjælp fra os.
Det er uforpligtende.
Det koster dig ikke noget.
Men det kan blive afgørende for din virksomhed.

gør i dag bedre

T: 70 25 02 14

•

E: INFO@IPWSYSTEMS.DK

IPW Systems A/S • Olaf Ryes Gade 7R • 6000 Kolding
Vi er medlem af Dansk Forening for Kvalitet

•

W: IPWSYSTEMS.DK

