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VisualDoc is een beheer-programma voor uw kwaliteitsdocumenten. Dat wil zeggen dat u enerzijds de tool in
handen heeft waarmee uw organisatie de kwaliteitsdocumenten op één plaats kan beheren, maar dat ook uw
medewerker op een eenvoudige manier toegang heeft tot protocollen, procedures, bedrijfsprocessen etc.
Het concept is ontwikkeld in de dagelijkse praktijk van een zorginstelling. Er is weinig scholing nodig (train
de trainer principe). De organisatiekosten zijn om die redenen erg aantrekkelijk. U verkrijgt het product
inclusief deze scholing, adviezen voor implementatie, workflow, netwerk-back-up door v. Loon-it te Hedel
en installatiekosten.
Veel bedrijven en instellingen zijn bezig, óf staan voor een certificeringstraject. Hierbij kan VisualDoc u
ondersteunen gezien de integratie met vele normeringsystemen. Indien u een verzoek heeft tot integratie met
een voor ons onbekend systeem kunnen wij dit op aanvraag verzorgen. Wat betreft het certificeringstraject
hebben we een samenwerkingsverband met v. Veggel consultancy te Oisterwijk.
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