“Onze trefwoorden voor kwaliteitsmanagement:
innovatief en simpel”
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Voor een vitale organisatie is slagvaardig handelen kenmerkend. Toenemende wet- en regelgeving, certificeringseisen
maken dit soms lastig. De juiste tool voor documentenbeheer om processen te beschrijven en actueel te houden,
procedures te communiceren zijn dan onontbeerlijk. Proware
voorziet in al uw gedocumenteerde informatie met zijn praktische workflows, visuele navigatie en heldere opzet voor
documentcreatie, -goedkeuring en publikatie.
Met Proware springt u eruit
• gericht op certificering en regelgeving
• lagere operationele kosten
• toegankelijke documentatie, visuele navigatie
• schema-creatie en risico-management
• visuele navigatie
• efficienter documentenbeheer
• snel inzetbaar
• geen IT-kennis en infrastructuur nodig

Herkenbare situatie?
‘Er valt nog veel te winnen. En
toch knaagt er iets. Na snelle
groei of na reorganisatie bent
u er ineens niet meer zo zeker
van of de documentatie nog
volledig op orde is. Voldoe ik
nog aan de eisen van certificering en regelgeving?’

ISO9001:2015 klaar

Flexibel en simpel
Of het nu ISO, HKZ, VCA, NEN of een andere vorm
van certificatie is, Proware is snel inzetbaar en ondersteunt uw werkprocessen. Documentatie wordt centraal
beheerd maar de actuele versie is overal voor handen.
Een webbrowser of app is voldoende. Geen uitgebreide
installaties en implementaties.
Transparant en toegankelijk.
De webfeatures van Proware maken zoeken eenvoudig
mogelijk door snelle navigatie (met dynamische stroomschema’s) en een transparante structuur. Iedereen,
mits bevoegd, kan direct bij zijn benodigde informatie.
Uitbreidbaar
Voor intensievere gebruikers en grotere organisaties
is Proware eenvoudig uitbreidbaar. Een geïntegreerde
schemacreator is toe te voegen om documentenstructuren of werkstromen te visualiseren en direct te
verwijzen. Een zelflerende zoekmachine maakt zoeken
nog sneller. Met de risico-module is risico-management
vastgelegd en beheerd door de beschikbare autorisatiecyclus.
Probeer het zelf
Proware is direct zelf uit te proberen:
www.metaware.nl/proberen
Een maand op proef zonder verplichtingen.
Stuur een email naar info@metaware.nl, of
bel +31 (0)50 537 00 80 voor meer informatie.
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Herkenbare situatie?
‘Dat was lachen. Uw grootste
concurrent introduceerde trots
een vernieuwd product op
de vakbeurs en deelde aan
de bezoekers van zijn stand
brochures uit met de oude
specificaties. Het zal je maar
gebeuren’
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