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Gebruiksvriendelijk 

Systeem gebaseerd op cyclisch proces. 

Krachtige zoekfunctie (minder dan ½ sec om in 

duizenden documenten te zoeken) 

Automatische revisieberichten naar document-

verantwoordelijken 

Link met microsoft outlook 

Inzage door medewerker via niet te muteren 

.pdf (acrobat reader) bestanden 

Integratie kwaliteitsnormen. Bv HKZ, Tx-keur, 

INK, MIK-v, ISO9001:2008 Kan u ondersteunen 

in certificeringstraject 

Meerdere locaties in te zien 

Automatische hyperlink-beheer 

Uitbreidbaar met VisualForm voor het digitaal 

invullen en versturen van formulieren 

Uitbreidbaar met VisualWeb voor raadpleging op 

het internet 

Grafisch management voor 

gebruikersoverzichten 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empowering Business 

 
Uw organisatie streeft naar een perfecte 

informatievoorziening. Met name zijn kwali-

teitsdocumenten daar een prioriteit in. Daarbij 

zoekt u een systeem waarbij de medewerker 

laagdrempelig en snel de actuele documenten 

(bijvoorbeeld protocollen, managementpro-

cessen) in kan zien. VisualDoc document 

management kan u daarbij betrouwbaar 

ondersteunen met lage organisatiekosten. 

VisualDoc is een belangrijke partner in uw 

certificeringstraject. Essentieel voor het 

kwaliteitsproces is het cyclisch denken en, 

voor uw organisatie, feedback voor de 

manager. VisualDoc ondersteunt u hierbij 

omdat het enerzijds gebaseerd is op de PDCA 

– cyclus, anderzijds vele management rappor-

tages kan geven. Het laatste met betrekking 

tot het gebruik van het systeem maar ook 

door middel van statistische gegevens-

verwerking van formulieren. 
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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. 

 

           Voor informatie of demo-aanvraag : Ivens.software@home.nl   www.visualdoc.nl    Tel:  0416 – 38 00 66 (06-246 34 1 34)  
           Fax: 0416 – 85 10 04   Ook kunt u de werking real-time bekijken bij een van onze referentieadressen 
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