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UW EIGEN ONLINE MANAGEMENT PLATFORM 

IN DE CLOUD, MOBIEL EN EENVOUDIG IN GEBRUIK 

IMPACTIVE IS EEN PLATFORM SPECIAAL ONTWIKKELD OM HET BEHEER VAN MANAGEMENT SYSTEMEN EENVOUDIGER,  

EFFECTIEVER EN EFFICIENTER TE MAKEN.  

WAT ZOU JE MET IMPACTIVE KUNNEN BEREIKEN 

Het digitaliseren van uw management handboek met 

normen en BRL’s incl. formulieren, workflows, dash-

boards, herinneringen, maatregelendossier etc. etc. 

24/7 online inzicht in en sturing op de in- en output van 

de KPI’s van het management systeem. 

Een (of meerdere) dashboards waarin u real-time de 

status van de organisatie kunt zien. 

Eenvoudig behalen, behouden en onderhouden van uw 

certificeringen. 

DIT HEEFT HET ALS RESULTAAT: 

 Van een statisch certificaat aan de muur naar een dy-

namische en praktische toepassing om certificeringen 

binnen uw organisatie te laten “leven”. 

 Dat alle formulieren en de automatisering daarvan op 

elk device bruikbaar zijn. 

 Dat u meer grip heeft op de processen, ook op afstand 

 Dat het tijd bespaart en u het overzicht behoudt. 
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OVERZICHT EN BESPAART TIJD 

IMPACTIVE GEEFT INZICHT, 

 

MANIER VAN WERKEN 

Workflows worden gebruikt om processen te automatiseren en te mo-

nitoren. Hierdoor wordt het overzicht behouden, risico’s gemanaged 

en effectiever gewerkt, waardoor u betere beslissingen kunt nemen en 

meer tijd over houdt voor belangrijke zaken. Met de Workflow functies 

worden formulieren en maatregelen aan verantwoordelijken toegewe-

zen en worden bepaalde condities, triggers en autorisaties ingesteld.  

 

Alle input data van registraties en maatregelen wordt met 1 druk op de 

knop vertaald naar een grafiek in verschillende formats. Zo heeft u een 

duidelijk dashboard dat inzicht geeft om de organisatie bij te sturen en 

verder te optimaliseren.   

 

Uit registraties en workflows vloeien maatregelen voort die toege-

voegd, bijgehouden en gemonitord worden. Wij bieden een zeer flexi-

bele en volautomatische module om maatregelen te beheren en een 

overzichtelijk dashboard met takenbeheer. Hierdoor blijft er nooit iets 

liggen en worden automatische notificaties verstuurd als iets dreigt te 

verlopen.  

 

IMPACTIVE is op zowel PC als mobiel en tablet beschikbaar. Voor 

collega’s in het veld, die met mobiel en tablet werken, zijn procedures, 

formulieren en taken altijd toegankelijk! Met de QR code functionaliteit 

beland u direct in het juiste formulier.  

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 45001 

 ISO 27001 

 VCA  

 VCU 

 ISPS 

 RI&E 

 Legal Registers 

 Veiligheidsladder 

 HSE Operationeel 

Handboek 

WELKE SCHEMA’S ZIJN DIRECT BESCHIKBAAR 

BENT U GEINTERESSEERD? 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.  

 

CONTACT 

+31 (0)10 820 9868 of info@top-advies.nl  


