10 etua

terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja
kestävän kehityksen johtajille
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Niputetut työalat
Quenticin avulla luodaan keskitetty liittymäkohta kaikille terveyden, turvallisuuden, ympäristön
ja kestävän kehityksen tehtäväalueille.

Ajansäästö
Tarvitset vähemmän aikaa hallinnollisille
tehtäville kuten tietojen keruuseen tai määräaikojen suunnitteluun.

Virallisesti testattu
Quenticin soveltuvuus normien ISO 14001,
ISO 45001 ja ISO 50001 mukaisiin hallintajärjestelmiin on todistettu.

Manuaalisen tiedonkeruun minimointi
Kokoat yksittäiset tiedot yhteen kätevästi hiiren
napsautuksella. Olemassa olevat tiedot ovat
siirrettävissä ohjelmistoon.

Raportointi kädenkäänteessä
Analyysit ja raportit voi tuottaa vaivoitta
milloin tahansa ja toimittaa ne eteenpäin
muille henkilöille.
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Yksinkertainen käyttö
Käynnistettävissä suoraan selaimesta –
ilman vaivalloista asennusta. Käyttöliittymä
on rakenteeltaan selkeä ja ymmärrettävä.

Suuri joustavuus
Mukautukset yrityksen sisäisiin sekä lain
mukaisiin määräyksiin suoritetaan Quenticilla
nopeasti ja tehokkaasti.

Optimoitu yhteistyö
Yhdistä kollegat ja ulkopuoliset tehtävien
edellyttämällä tavalla ja paranna keskinäistä
informaationvaihtoa.

Laadunvarmistus
Yhtenäiset tietorakenteet saavat aikaan
vertailtavuutta sekä suuntautumista.
Tarpeettomat toistot vältetään.

Täydellinen yleiskuva
Keskitetty tietokanta tuottaa yleisnäkymän
ja läpinäkyvyyttä. Halutut tiedot löydät
nopeasti suodattimien avulla.

Yksi ohjelmisto – monia etuja
Yrityksen prosessien optimaalinen ohjaus: Quentic tarjoaa työ- ja ympäristönsuojelun sekä energian- ja kestävän kehityksen hallinnan täydellisenä samalla kertaa. Online-ohjelmisto on virallisesti testattu,
ja se soveltuu siten mitä parhaiten tukemaan kattavasti normien ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001
mukaisia hallintajärjestelmiä.

www.quentic.fi
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Kustannusten aleneminen
Asiakaskyselyt osoittavat, että Quenticin
käyttöönotto vähentää käyttäjien ajankäyttöä jopa 50 prosenttiin saakka.

Sertifiointien tuki
Hallintajärjestelmienne sertifiointien
käyttöönotto ja ylläpito helpottuvat
huomattavasti.

Kestävä strategian ohjaus
Ekologiset ja turvallisuuden kannalta oleelliset
tekijät ovat kosketeltavissa ja integroituina
yritysstrategiaan.

Vastuuriskin minimointi
Toiminnan tarpeen varhainen havaitseminen
mahdollistaa tavoitteelliset korjaustoimenpiteet
ja estää virheelliset kehityskulut.

Organisaation vähäisempi syyllistyminen
Vastuiden määrääminen ja kuvaaminen
tuottavat läpinäkyvyyttä organisaation
rakenteeseen.
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Todistettava dokumentointi
Vaatimusten, tulosten ja parannusten
dokumentointi tapahtuu määrätietoisesti ja todistetusti.

Yrityskuvan kohentaminen
Ajankohtaiset työturvallisuus-, ympäristönsuojelu- ja kestävän kehityksen tiedot
ovat vaadittaessa valmiina esitettäviksi
ulkopuolisille.
Joustava skaalautuminen
Lisenssimalli on ongelmitta skaalattavissa,
ja se voidaan mukauttaa yrityksen ajankohtaisiin tarpeisiin.

Tulevaisuuden turvaa
Quentic mukautuu jatkuvasti muuttuviin
terveyden, turvallisuuden, ympäristön ja
kestävän kehityksen puitevaatimuksiin.

Luotettava järjestelmäratkaisu
Suurella tehokkuudella ja käytännönläheisyydellä Quentic on saanut jo tuhannet
mitä erilaisimpien toimialojen käyttäjät
vakuuttuneiksi.

Yksi ohjelmisto – monia etuja
Yrityksen prosessien optimaalinen ohjaus: Quentic tarjoaa työ- ja ympäristönsuojelun sekä energian- ja kestävän kehityksen hallinnan täydellisenä samalla kertaa. Online-ohjelmisto on virallisesti testattu,
ja se soveltuu siten mitä parhaiten tukemaan kattavasti normien ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001
mukaisia hallintajärjestelmiä.
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