Gebruik de online tool Visuall en creëer (sneller) inzicht in afspraken en wet & regelgeving om
producten, diensten en uw organisatie naar een hoger niveau te tillen!
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Iedere organisatie is een complex systeem waarbij het geheel der dingen waarde levert, dit geldt ook bij het inkopen.
U en uw medewerkers moeten niet alleen zorgen voor het juiste resultaat, maar tijdens het proces talloze afspraken
naleven en borgen. Zowel op basis van wettelijke vereisten als op basis van organisatie uitgangspunten. Veel van die
zaken veranderen met de dag. Heeft u daar voldoende controle over? En weet u welke afspraak nu hoort bij welk
product, en wat nu de laatste versie is? Zoekt u ook naar een manier waarop alles één plek compleet en actueel bij
elkaar te hebben? Met als doel dat alle betrokken personen hetzelfde inzicht en overzicht hebben over compliance,
(contractuele) afspraken en alle andere bijbehorende informatie?
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Op weg naar inzicht en overzicht met als doel producten en diensten naar het juiste (vereiste) niveau te tillen
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ONDERSTEUNENDE
VOORZIENINGEN
DO THE THINGS RIGHT

Visuall
Vind de speld in de hooiberg die ervoor zorgt dat uw product en/of dienst voldoet aan alle (wettelijke) vereisten!

De tool Visuall helpt u om alle elementen die voor uw dagelijkse praktijk belangrijk zijn te structureren en te relateren,
bijvoorbeeld producten met kwaliteitsafspraken, KPI’s, leveranciers, etc.. Door meerdere relaties te leggen worden de
afhankelijkheden inzichtelijk en kunt u snel de juiste zaken vinden en de beste keuzes maken.
Visuall is eenvoudig in gebruik, en daarmee de perfecte tool om zelf overzicht te creëren, informatie vast te leggen en
kennis te delen binnen en buiten uw team. Inkopers, kwaliteit verantwoordelijken, juristen en alle verantwoordelijke
één plek voor iedereen inzichtelijk.
Met Visuall houdt u grip op de actuele stand van zaken en doelstellingen. Met verschillende mogelijkheden: het creëren
van visualisaties, rapporten en dashboards ter ondersteuning besluitvorming over zowel strategisch als tactisch niveau.

Commercie
&
communicatie

Slimme operatie

Informatie
&
technologie

Organisatie
&
huisvesting

Overzicht en inzicht ondersteunt goed besluitvorming

Visuall helpt de juiste elementen te verbinden en bij het adresseren van zaken die niet goed
gaan of beter kunnen, zodat u als organisatie de juiste werkzaamheden kunt doen. Inzicht en
overzicht met Visuall in uw organisatie zorgt ervoor dat bedrijfsdoelen worden bereikt.
Op deze manier wordt e.e.a. op een correcte manier gedaan, zodat u compliant bent, maar ook op
de juiste wijze contractuele afspraken vastlegt.
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Voorbeeld: Product compliance

Laagspanningsrichtlijn
2014/35/EU (LVD)

Algemene Productveiligheid
2001/95/EG (GPSD)

Nederlandse Norm
(NEN)

Internationale Organisatie
voor Standaardisatie (ISO)

Normen en Kaders
Distributeur
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Productencatalogus

Type product A

Type product B

2.1 Elektrische apparaten
Type product C
Een onderneming is verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die zij ontwerpt, produceert of
verhandelt, deze zijn:
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• Verplichte CE-markering: Producten die vallen onder
het warenwetbesluit moeten een CE-markering
hebben.
• Veiligheidseisen: Er gelden strenge veiligheidseisen
voor elektrische materialen. Deze eisen zijn opgenomen in de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU. De
richtlijn geldt voor elektrische
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