
 

 

Nieuwsbrief januari 2021 
 

Op de eerste plaats willen we al onze klanten, leveranciers, volgers en bekenden een voorspoedig 

en gezond 2021 toewensen. Wat het nieuwe jaar allemaal gaat brengen weten we nog niet, maar 

samen met de juiste houding, gedrag en het vaccin hopen we op meer flexibiliteit en vrijheid in 

ieders persoonlijke en bedrijfsactiviteiten. 

Wij hebben in ieder geval genoeg energie en plannen om organisaties hulp te bieden met slimme 

informatievoorziening in hun bedrijfsprocessen. 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over opkomende activiteiten. 

 

LeanForms 3.4 
 
Het nieuwe jaar is goed van start gegaan met de release van LeanForms 3.4. In deze nieuwe versie 

is de functionaliteit van de dataset uitgebreid. Gebruikers die in een dataset zijn opgenomen 

worden door LeanForms herkend en kunnen vervolgens direct in een flexibele workflow worden 

opgenomen. Hierdoor wordt de configuratie met flexibele routes kinderspel. Een tweede 

uitbreiding in versie 3.4 is de mogelijkheid om pdf-documenten automatisch te laten versturen 

wanneer de workflow actief is. Ook is het nu mogelijk om actuele data uit een formulier direct in 

een MS Word template te plaatsen, deze vervolgens om te zetten naar pdf-formaat en uiteindelijk 

naar een gedefinieerde geadresseerde te mailen. Tot slot is LeanForms uitgebreid met een 

enquête functionaliteit. Vanuit LeanForms kan hiermee het gehele proces worden ingericht en 

opgevolgd. Deze data is vervolgens direct beschikbaar in overzichten en dashboards. In 2021 

gaan wij op deze manier ook onze klantenervaring meten! 

 
Webinars 2021 
 
Ook in 2021 gaan we door met ons thema webinars.  

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

 

“ISO en LEAN, een praktisch bedrijfsmanagement systeem” 

“ISO 27001, effectief informatiebeveiliging implementeren” 

“Veilig werken in productieomgevingen, een registratie die echt helpt!” 

 

Om de interactie met de deelnemers te borgen zullen we opnieuw het maximale aantal 

deelnemers beperken. Op deze manier hebben we meer wisselwerking tussen de deelnemers en 

tevens ook gelegenheid om in te gaan op specifieke zaken. Dit is ook de reden waarom wij de 

webinar niet achteraf voor het openbaar publiceren.  

Interesse om deel te nemen? Schrijf je dan in via het formulier op onze website. 

Wil je deze webinar specifiek voor je eigen organisatie organiseren? Stuur dan een mail naar 

paul@leanforms.nl en we maken een afspraak. 

  



 

 

Certificering ISO 9001:2015 en ISO 27001:2017 in Q1 2021?  
 
Het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om ons bedrijfsmanagementsysteem gereed te 

maken voor certificering. We zijn erin geslaagd om alle processen, risicoanalyses en 

verbeterplannen volledig onder te brengen in onze eigen software: LeanBMS. Een uitermate 

interessant proces waarvan ook wij hebben geleerd en waarin nieuwe inzichten hebben 

verkregen. De ontwikkelde templates voor ISO 27001:2017 zullen binnenkort dan ook in onze 

bibliotheek gepubliceerd worden.  

In het kader van ketenregie zullen we in 2021 onze klanten gaan voorlichten met praktische tips 

en aandachtspunten zodat zij ook volledig in control kunnen zijn met hun bedrijfsdata. 

Het laatste stuk, de formele certificeringsaudit, is vanwege de drukte bij de certificerende instantie 

gepland in maart/april 2021, maar wat in het vat zit verzuurt niet! 

Mocht u meer willen weten over ons traject en/of zelf certificering overwegen, onze partners van 

Lean Quality helpen u graag op weg! 

  



 

 

 
Verbinden in 2021 
 

Stilstaan is achteruitgang. Daarom zullen in 2021 diverse technische ontwikkelingen binnen en 

met de LeanForms applicatie doorvoeren. Het samenspel met andere applicaties wordt steeds 

belangrijker. Diverse klanten gebruiken inmiddels een live koppeling met hun ERP-pakket om 

stamdata gemakkelijk te ontsluiten voor de werkprocessen. Vervolgens wordt het resultaat weer 

even gemakkelijk teruggestuurd naar de ERP-applicatie, dat scheelt veel licentiekosten! 

In 2020 hebben we bovendien de SSO Azure koppeling beschikbaar gemaakt. Komend jaar wordt 

er een koppeling ontwikkeld naar het Office365 platform. De verwachting is daarom dat de acties 

van Microsoft Power BI of LeanForms in de Outlook agenda erg laagdrempelig zullen worden. 

Daarnaast zullen we met een partner een pilot starten voor het inlezen van data uit pdf-

documenten. Zodat het gemakkelijker wordt om materiaal of grondstofcertificaten te controleren 

en te archiveren met onze standaard LeanForms functionaliteiten. 

 

 


