Icologiq
Elements
Mobile
Altijd en overal mobiel
registreren en raadplegen

Op ieder moment een inspectieresultaat
vastleggen of een melding rondom veiligheid
kunnen registreren? Zijn uw medewerkers veel
op locatie en wilt u hen de mogelijkheid bieden
om via mobiel of tablet gegevens in te voeren of
te raadplegen? Met Icologiq Elements Mobile is
het mogelijk om ieder type QHSE-melding waar
ook ter wereld direct in te voeren in Icologiq
Elements.

Ook als medewerkers even geen bereik hebben,
kunnen zij informatie invoeren: zodra er
weer bereik is zal de informatie alsnog naar
het platform verstuurd worden. Dankzij de
beveiligde verbinding worden bedrijfskritieke
gegevens snel en veilig verzonden en vastgelegd
in het betreffende QHSE-proces. De juiste
medewerkers hebben direct toegang tot de
ingevoerde informatie, de workflow van de
betreffende module begeleidt het proces voor
de juiste opvolging door deze medewerkers.

elements.icologiq.nl

Functionaliteiten
•

Meldingen registreren op locatie. Zelfs bij

Direct de juiste opvolging in gang zetten.

slecht of geen bereik.

Medewerkers zijn niet meer afhankelijk van

•

SHE Management

Complaints Management

Registreer incidenten en/of onveilige situaties op

Registreer en documenteer klachten van klanten

het moment dat ze plaatsvinden. Leg via mobiel

onderweg of op locatie.

en tablet direct informatie én beeldmateriaal

hun werkplek.

•

vast.

Continual Improvement
Dien innovatievoorstellen in via mobiel en tablet

•

Document Management

op het moment dat een idee zich voordoet.

Vind en raadpleeg die documenten die het werk
op locatie ondersteunen.

Veilig en snel gegevens versturen.

Op dezelfde uniforme wijze gegevens

Bedrijfsgevoelige informatie wordt

invoeren. Zoals men dat gewend is in het

versleuteld verzonden.

platform zelf.

Hoe werkt
dat bij mijn
organisatie?

Een optimale koppeling tussen

Workflow-ondersteuning

Geen verlies van informatie

platform en mobiele devices

ook beschikbaar via

doordat gegevens direct

zodat gegevens snel en veilig

mobiel en tablet

vastgelegd worden

uitgewisseld kunnen worden

Via mobiel en tablet hebben medewerkers van uw

Indien u Icologiq Elements Mobile wilt koppelen aan

organisatie altijd en overal toegang tot een mobiele

uw platform, werken we samen om de interactie

omgeving. Zo kunnen zij gegevens vastleggen en

van het Icologiq Elements platform en de mobiele

raadplegen in het Icologiq Elements platform.

functionaliteiten op elkaar af te stemmen. Zo

Zodra er via mobiel of tablet een registratie

verkort u de verwerkingstijd en is het overtypen van

wordt ingevoerd, worden, op basis van de vooraf

informatie verleden tijd.

gedefinieerde workflow binnen uw Icologiq
Elements platform, de juiste vervolgstappen
bepaald. Met behulp van de rollen en rechten van

Voeg eenvoudig bestanden en foto’s

Schaalbare, meertalige

de gebruikers worden zij tijdig herinnert aan hun

toe om afhandeling nog makkelijker te

templates die wereldwijd

maken

inzetbaar zijn

taken.

Zij zijn tevreden met Icologiq Elements Mobile:

Benieuwd hoe
Icologiq Elements
Mobile in combinatie
met uw Icologiq
Elements platform
kan werken voor uw
organisatie?

Peter Deen
IT Manager MediccSports

“Dankzij de eenvoud van de
Icologiq Elements Mobile
gaan ideeën niet verloren.
Waar onze gebruikers zich ook
bevinden, ieder idee is in een
oogwenk vastgelegd als input
voor ons innovatieproces.”

Wij denken graag met u
mee! Neem contact op met
onze adviseurs voor meer
informatie.

waarom Icologiq?
Icologiq Elements is een modulair systeem dat eenvoudig opgezet en vervolgens snel uitgebreid kan worden
met meerdere modules. Start bijvoorbeeld verbeteracties op in Continual Improvement, naar aanleiding van
tegenmaatregelen, of pas documenten aan in Document Management als dat een tegenmaatregel is.

Professionele ondersteuning

Globale uitrolmogelijkheden

Direct resultaat

Bij zowel de

De modules zijn eenvoudig uit

Modules zijn eenvoudig

implementatie als

te rollen naar andere locaties

in te voeren en direct te

de periode daarna.

(wereldwijd).

gebruiken.
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