Complaints
Management
Maak van elke klacht
een kans

Wilt u klachten gestructureerd omzetten in
kansen? Zowel complimenten als klachten
zijn feedback van stakeholders, waar u als
organisatie bij gebaat bent.

Vooral klachten zijn input om uw organisatie
direct te verbeteren. Met de module
Complaints Management faciliteert u de
workflow van het oplossen van klachten.
U coördineert klachtenregistratie, geeft
opvolging aan klachten en geeft input voor
het verbeterproces.

Met Complaints Management werkt u aan
een hogere klanttevredenheid en duurzame
klantrelaties.
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Benieuwd
hoe Icologiq
Elements
kan werken
voor uw
organisatie?

Erik Postma, VP Quality Assurance &
Environment en Risk Coordinator:

“HM.Clause standaardiseert
zijn wereldwijde processen
met Icologiq Elements.
Hierdoor verbetert de
kwaliteit en krijgt de
organisatie meer grip op
kritische processen zoals
klachtenmanagement.
Bovendien dwingt de module
af dat elke medewerker
wereldwijd volgens dezelfde
‘best-in-class’ processen gaat
werken.”

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

Modulair
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.
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