Management System for any occasion

Et smart ledelsessystem
Nemt
Overskueligt
Effektivt

www.TOPmanager.dk

Kort om TOPmanager®
TOPmanager® er en smart og brugervenlig løsning til styring af
dokumenter, afvigelser, forbedringsforslag og opgaver, som løbende
vender tilbage - eksempelvis kalibrering, lovpligtige eftersyn, service
og vedligehold etc. TOPmanager® indeholder også et modul til
risikoanalyser, et auditmodul, et HR-modul til styring af medarbejdernes kompetencer, mærkedage, faglige- og personlige mål samt et
TOPmanager® Infoboard til vidensdeling, elektronisk opslagstavle og
målstyring.

Skabt af mennesker med mange års praktisk erfaring fra
kvalitetsledelse, HR-styring og LEAN
TOPmanager® er skabt af mennesker, som er uddannede Lead
Auditorer og har mere end 30 års praktisk erfaring med ledelsessystemer. Disse erfarne konsulenter ved om nogen, hvilke krav et
ledelsessystem skal opfylde for at være intuitivt for brugerne.

WEB-baseret løsning
TOPmanager® er et webbaseret ledelsessystem. Uanset hvor i
verden du beﬁnder dig, kan du logge ind på dit ledelsessystem via
din browser. Programmet kan anvendes på alle devices, som er i
stand til at manøvrere på internettet.

Vi hjælper jer med implementering af TOPmanager®
Vi kan hjælpe jer med implementeringen af TOPmanager® ligesom vi
kan være behjælpelige med overﬂytning af jeres eksisterende
dokumenter til jeres nye ledelsessystem.

Vi gør jer klar mod certiﬁcering
I Lasse Ahm Consult kan vi også hjælpe jer med at opnå de
certiﬁceringer I gerne vil have. Vi hjælper med at skabe overblik,
udfører GAP-analyser, rådgiver og uddanner ledere og medarbejdere
inden for en lang række internationale standarder ligesom vi træner
og uddanner interne auditorer.

Statusfelt
Hjælper med at
bevare det samlede
overblik.

Risikoanalyser
I får ﬂere risikoanalysemodeller at
arbejde med - herunder HACCP.
Nemt og enkelt at udfylde.

Proces- og ﬂowdiagrammer
I kan designe ﬂowdiagrammer,
proces- og plantegninger og
organisationsplaner direkte i
dokumenterne.

HR- og kompetencestyring
I kan styre faglige- og sociale
kompetencer i HR-modulet ligesom
I nemt skaber et overblik over
kompetencegab i organisationen.
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Nem versionsstyring af jeres dokumenter samt god historik.
Muligheder for at tegne graﬁk og diagrammer direkte i dokumenterne.
Muligheder for at sende kladder i høring og dokumenter i træning.
Elektronisk styring af afvigelser og forbedringsforslag.
Årsagsanalyseværktøjer som ”5xWhy” samt ”Fiskebensdiagram”
Mulighed for 8D-rapportering.
Task manager til styring af kalibrering, vedligehold, lovpligtige eftersyn.
Styring af samtykkeerklæringer (GDPR) fra brugerne.
Risikoanalyser – ﬂere modeller; Enkel model, HACCP, FMEA, ISO 14971.
HR-modul med medarbejderstamkort, styring af kompetencer etc.
Styring af kurser, samtaler og andre opgaver på medarbejderniveau.
Avanceret auditmodul til interne - og eksterne audits.
Infoboard med elektronisk opslagstavle, målstyring, fravær, infosider etc.
Udtræk med summary og specialiseret udtræk, udtræk af data til Excel.
Godt designmodul. Ledelsessystemet understøtter jeres Corporate Identity.
Krydsreferencer til mange ISO standarder. Det giver godt overblik.
Individuelt sprog på brugerniveau (dansk, engelsk og tysk).
Detaljerede vejledninger på dansk om alle features og muligheder.
Gratis hotline alle ugens dage.

Vi valgte at skifte til TOPmanager® hvilket har været den helt rigtige beslutning!
Ledelsen i Cabcon A/S valgte at udskifte vores eksisterende elektroniske ledelsessystem til TOPmanager®.
Denne beslutning har vist sig at være helt rigtig. Den effektive dokumentstyring, afvigelsesregistreringen og
HR modulet har vi stor gavn af ligesom vi anvender TOPmanager® Infoboard til vidensdeling på tværs af
landegrænser. Vi valgte TOPmanager® på grund af de mange gode muligheder, som er indeholdt i prisen
og som vi kunne benytte fra dag ét. Brugervenligheden er virkelig i højsædet. Medarbejderne har fået et
væsentlig bedre og mere overskueligt system. Det er blevet nemmere at registrere og arbejde med
afvigelser. TOPmanager® er nemt og intuitivt at bruge i dagligdagen. Vi har virkelig taget softwaren til os i
Cabcon A/S og implementeringen har fungeret rigtig godt.
Stig Bergendorff, Head of Sales, Cabcon A/S
Implementeringen af TOPmanager® har været en stor fordel for os, idet systemet giver os et
godt overblik over samtlige dokumenter i vores KLS- og ISO 9001 ledelsessystem.
Den automatiske versionsstyring af dokumenterne gør det nemt at anvende systemet og at få formidlet
ændringerne til resten af organisationen. Valget af TOPmanager® var ikke svært efter en ﬂot præsentation.
TOPmanager® har gjort det nemt og hurtig at oprette afvigelser og forbedringer for alle i organisationen,
samtidig med, at de er blevet mere synlige for de ansvarlige, og minder os om at afslutte og følge op på
disse i tide. Task manageren har givet os et fantastisk overblik til planlægning. Jeg kan kun anbefale andre
at implementere TOPmanager®. Systemet er intuitivt og har været nemt at implementere.
Lene Stryg, Kvalitetskoordinator, Contech Automatic ApS
Med TOPmanager® har vi gjort arbejdet med vores ledelsessystem og dokumentation meget
nemmere i hele organisationen.
Vores fokus har været, at et nyt system skulle spare os tid i versionsstyring af procedurer og instruktioner
og ved afvigelses- og reklamationsbehandlingen. Det har TOPmanager® helt sikkert opfyldt. Systemet var
nemt at implementere i virksomheden og medarbejderne har taget godt i mod den nye måde at arbejde på.
TOPmanager® sikrer overblik over igangværende sager og viser status og vi kan hurtigt skabe os et statistisk
overblik over igangværende og afsluttede afvigelser. TOPmanager® har været en rigtig god oplevelse og
investering for vores virksomhed.
Rikke Molter, Administrations- og kvalitetschef, Palle Knudsen Kunststoffabrik ApS
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