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QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Bedrijfsprocessen en registratieformulieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bestemd voor administratieve
doeleinden, borging van processen, het genereren van managementinformatie en zelfs
om juridisch dan wel wettelijk zaken vast te
leggen; je ontkomt niet aan gegevens registeren. Er zijn vele vormen, vele toepassingen
en bijna even veel (software)systemen. Hoe
zit het echter met de betrouwbaarheid en
toepasbaarheid, nu en in de toekomst? De
bomen en het bos...

ONZE VISIE
» LeanForms wil ondernemers en organisaties de ruimte geven om hun core business
uit te voeren. Daarom ontwikkelden we een
veilig maar gebruiksvriendelijk systeem dat
in iedere situatie is in te zetten en toch geheel op maat aansluit bij de dagelijkse praktijk van elke organisatie.

UW OPLOSSING
» Leanforms is een slimme en eenvoudig bedienbare tool, bestemd voor registratie, die
veilig, overal (dus ook op afstand) en geheel
aangesloten bij uw automatisering is in te
zetten. Zonder IT-kennis kan iedereen formulieren opstellen en/of invullen, voor welk
bedrijfsproces dan ook!
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De slimste registratietool
voor alle bedrijfsprocessen
Het algemene beeld is dat er veel tijd verloren gaat met registratieprocessen. Dat komt
veelal doordat de te gebruiken werkwijze niet al te efficiënt en soms zelfs niet geheel
betrouwbaar is. LeanForms bewijst dat het anders, béter kan…

Op het Rode loper Ondernemers Event in
het Amrâth Hotel Breda treffen we Anton
Schaerlaeckens in zijn stand. Hij is eigenaar van LeanQuality en samen met Ronald Copal de
bedenker achter het LeanForms idee. Ze ontwikkelden een flexibele en praktijkgerichte registratietool
die werkelijk overal is in te zetten. Ze hebben er ook
een duidelijke mening over: “Software moet waarde
toevoegen.” Werkzaamheden moeten sneller en
nauwkeuriger uitvoerbaar worden en hun totaaloplossing bewerkstelligd dat. Er zijn echter méér belangrijke voorwaarden om effectiever te kunnen werken,
aldus de bevlogen ondernemers; “Zo’n systeem moet
generiek zijn en laagdrempelig, flexibel en gebruiksvriendelijk. Omdat de praktijk continu verandert blijven we ontwikkelen.”

PLAN, DO, CHECK, ACT!
De procesgerichte software biedt op eenvoudige wijze
de mogelijkheid om web-formulieren te maken.
LeanForms is namelijk webbased, dus integreerbaar
met intra- en internet maar ook met alle documentbeheersystemen. Het was nog nooit zo eenvoudig om informatie te verzamelen, processen op te starten en
mensen te informeren. Snel een rapportage opvragen? Geen probleem! Het voorkomt heel veel inefficiente situaties en op de verkeerde info gebaseerde
beslissingen. Niet alleen ‘lean’ maar ook ‘green’: het
creëert toegevoegde waarde en bespaart enorm op de

papierwinkel. Het pakket is eenvoudig te configureren
op een bestaand bedrijfsproces, dus gebruikers zijn
verzekerd van een doeltreffend systeem dat naadloos
op hun behoeften en bedrijfsvoering aansluit. Het betaalt zich zelfs terug, in tijdwinst en omdat het fouten
voorkomt.

SAMEN WERKEN AAN OPTIMALISERING
LeanForms werkt nauw samen met Comm’ant, een
Amsterdams bedrijf dat zich specialiseerde in real
time software voor kwaliteits- en procesmanagement.
Zij zien veel in de ideeën van Anton Schaerlaeckens
en Ronald Copal en combineren de programmatuur
graag, om tot nog betere resultaten te komen.
Vanzelfsprekend werkt LeanForms hier met alle plezier aan mee. Het tekent de proactieve houding waarmee deze ontwikkelaars in de wereld staan. Ze zoeken
verbintenissen, gaan graag de dialoog aan met gebruikers van hun software, praten tevens op strategisch
niveau mee en blijven werken aan nieuwe toepassingen. Je kunt het bijna zo gek niet bedenken of deze
software maakt het mogelijk. De intelligente webformulieren zijn zelfs perfect in te zetten voor een te
houden enquête. U beschikt in no time over de uitkomsten. De bedenkers van dit alles komen met alle
plezier eens vrijblijvend langs om over mogelijkheden
te praten en gericht advies te geven. Met een demo
tonen ze dan aan hoe de efficiency ook in uw organisatie kan verbeteren. Zien is geloven!
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