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TOPmanager® - Èt ledelsessystem til det hele
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 35 års praktisk erfaring med ledelses-
systemer. Disse erfarne konsulenter ved om nogen, hvilke krav et
ledelsessystem skal opfylde for at være intuitivt for brugerne.

Cloudbaserede løsninger – PC, Mac og Smartphones
TOPmanager® er et webbaseret ledelsessystem, hvor du blot
benytter dig af en browser. Uanset hvor i verden du befinder dig,
kan du logge ind på dit ledelsessystem, tilgå informationer og
foretage registreringer.

Vi hjælper jer med implementering af TOPmanager®

Strukturen i ledelsessystemet skaber vi i samarbejde med jer. Vi
kan hjælpe jer med implementeringen af TOPmanager® ligesom
vi kan være behjælpelige med overflytning af jeres eksisterende
dokumenter til jeres nye ledelsessystem.

Digitalisering er vejen frem...
Den største gevinst ved øget digitalisering er besparelse af tid!
Men også øget datasikkerhed, styret adgangskontrol til
information, tilgængeligheden til ledelsessystemet uafhængigt af
lokalitet og tid samt udvidet overblik, on demand data og ikke
mindst gode søgefunktioner gør gevinsten af øget digitalisering så
meget større.



Har I brug for lidt ekstra…
Har I brug for yderligere funktioner, så kan I udvide jeres løsning med:

Nemt sprogskift på forsiden
Skift mellem flere sprog i softwaren. Dette er ideelt når sprogskift ofte er påkrævet.

TOPrecord®

TOPrecord® giver muligheder for at registrere procesdata, leverandørvurderinger, FAT- og SAT-tests,
kvalitetskontroller, udviklingsprojekter etc. direkte i ledelsessystemet. Opbyg jeres egne
elektroniske formularer og skab arbejdsfællesskaber (workspaces) med dine kolleger.

TOPmanager® Whistleblower System
Mulighed for tilknytning af en whistleblowerordning, hvor brugerne anonymt kan foretage
indberetninger til 3 modtagere. Der kan kommunikeres anonymt mellem indberetter og modtager
af indberetningen. Al kommunikation er krypteret.

Statusfelt
Hjælper med at

bevare det
samlede overblik

Vejledninger
På flere sprog og på alle features gør det 

hurtigt og nemt at komme i gang
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TOPmanager® indeholdt det vi havde brug for og programmet var let tilgængeligt!
Der er naturligvis en række formelle krav et ledelsessystem skal opfylde, ud over disse havde vi
stor fokus på, at vores nye ledelsessystem skulle være pragmatisk opbygget og let tilgængeligt.
Efter at have undersøgt flere mulige systemer, faldt vores valg på TOPmanager, da det
indeholdt de elementer vi havde brug for, i forbindelse med effektiv styring af dokumenter,
risikoanalyser, kompetencer samt øvrige krav i forbindelse med ISO 9001-certificering og vores
fødevaresikkerhedsprogram. Et andet element vi flittigt bruger, er Infoboard’et som vi benytter
til informationsopslag til vores medarbejdere på fabrikken i Hvidovre, ligesom det på sigt er
tanken, at vores butikker får en fælles info tavle med relevante informationer. Vi er fortsat i
implementeringsfasen, men forventer indenfor overkommelig fremtid, at have opsat infostande
til vores produktions medarbejdere, så de selv kan finde instruktion, dokumenter mv.
Rune Søndergaard-Hannen, Fulfillment & Logistics Director, Lakrids By Bülow

TOPmanager® er en stor hjælp i hverdagen og det er virkelig nemt at arbejde med!
Vi anvender TOPmanager til at understøtte vores certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO
13485. TOPmanager er intuitivt og giver os et godt overblik over afvigelser, risikovurderinger,
valideringer, service og vedligehold, kalibreringer og andre opgaver med deadlines, som skal
overholdes – det er virkeligt smart. Vi har netop taget TOPmanager Infoboard til os og opsat en
infoskærm i frokoststuen. Det giver os helt nye muligheder med den elektroniske opslagstavle,
at vi hurtigt og effektivt kan informere alle medarbejdere i god tid. Både vores kunder og de
eksterne auditorer, som verificerer vores ledelsessystem, er yderst tilfredse med vores måde at
implementere og dokumentere kvalitetsledelse på. HR-modulet giver os et godt overblik over
kompetencer og vores registreringer på den enkelte medarbejder. TOPmanager er en stor
hjælp i det daglige arbejde og det er nemt for mig at tilgå systemet når jeg er på farten. Jeg er
faktisk så glad for TOPmanager, at jeg har anbefalet løsningen til en del af vores kunder og
leverandører.
Carsten Lundsdal, Adm. direktør, A.M.P A/S

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. Medarbejderne opretter forbedringsforslag og afvigelser
direkte i TOPmanager, som sender sagen videre til den ansvarlige. TOPmanager sikrer
overblik over igangværende sager og viser status og vi kan hurtigt skabe os et statistisk overblik
over igangværende og afsluttede afvigelser og på den måde se trends i ledelsessystemet.
TOPmanager har været en rigtig god oplevelse og investering for vores virksomhed.
Rikke Molter, COO, Knudsen Extrusion ApS


