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iManSys – HSQE compliance 
management-software
De HSQE compliance management-software iManSys ondersteunt u bij alle 
uitdagingen op het vlak van:

Voor meer duurzaamheid in uw onderneming!

HSQE

HEALTH
GEZONDHEID OP 

HET WERK

QUALITY
KWALITEIT

SAFETY
VEILIGHEID 

OP HET WERK

ENVIRONMENT
MILIEU

De voordelen van een 
compliance management-
systeem voor u

Naleving van bedrijfsverplichtingen op het 
vlak van Health, Safety, Quality, 
Environment (HSQE)  

Beheer en systematisering van structuren en 
verantwoordelijkheden

Overzicht van middelen, uitdagingen en 
richtlijnen

Automatisering van planning en duurzame 
documentering van maatregelen

Optimalisering van maatregelenbeheer

✓

✓

✓

✓

✓
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De voordelen van iManSys voor uiManSys-softwaresuite
De iManSys-softwaresuite omvat zeven optimaal op elkaar afgestemde software-modules die 
individueel met elkaar kunnen worden gecombineerd. Profi teer van synergie om uw compliance 
management te optimaliseren

Audits organiseren,
plichten delegeren,
wettelijke compliance garanderen

Personeelstrainingen houden,
externe partijen beheren,
evenementen organiseren

Competentiematrix opstellen,
kwalificatiebehoeften aangeven, 
enquêtes uitvoeren

Geschiktheidsonderzoeken, verplichte, 
aanbevolen en preventieve gezondheidszorg 
organiseren

Risicoanalyses opstellen, 
ongevallenbeheer digitaliseren,
beheer van gevaarlijke stoffen opbouwen

Middelen beheren,
verbruik berekenen,
milieuverslagen opstellen

Documentbeheer organiseren, 
distributieprocessen beheren,
controlelijsten opstellen

Maatregelen & verplichtingen

Opleidingen & trainingen

Vaardigheden & competenties

Arbeidsgeneeskunde & gezond-
heidszorg

Risico's & gevaren

Duurzaamheid & milieu

Processen & kwaliteit

merkbare verlichting van verantwoordelijkheden 
dankzij centrale organisatie van alle taken

hoge gebruikersacceptatie dankzij 
overzichtelijk design

internationaal gebruik, dankzij versies in 28 
talen

maximale klantgerichtheid dankzij 
individuele customizing-opties

professioneel advies door ervaren 
consultants

maximale kosteneffi ciëntie dankzij fl exibel 
licentiemodel

meer dan 20 haar ervaring met talrijke 
referenties uit alle branches

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Maatregelen & verplichtingen

Functies

Verbinden van opleidingen, 
documenten of risicoanalyses met 
actuele wettelijke normen 

Organiseren en uitvoeren van audits, 
met controlelijsten en geëxporteerde 
berichten

+

+

+

+

+

Uw voordelen

centraal maatregelenbeheer met 
documentatie

eenvoudige organisatie en uitvoering 
van audits aan de hand van 
controlelijsten

flexibele verbinding met juridische 
databanken

automatische melding van wijzigingen 
in wet- of regelgeving

overzichtelijke opvolging en toewijzing 
van taken, plichten en deadlines

wettelijke conforme zekerstelling van 
legal en corporate compliance

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Delegeren van verplichtingen en taken 
aan bevoegde gebruikersgroepen+

Neem alle wettelijke voorschriften (legal compliance) 
en interne regels (corporate compliance) in acht en 
organiseer uw maatregelenbeheer.

Opstellen, toewijzen, beheren en 
stopzetten van maatregelen 

Verbinden met juridische databanken 
voor het identifi ceren van 
wetswijzigingen

Opbouwen van bibliotheek 
van verplichtingen met 
nalevingsscorecards
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Opleidingen & trainingen

Functies

Organiseren en uitvoeren van 
opleidingen: persoonlijk, elektronische 
of virtueel

Controleren van activiteiten, deadlines 
en datums voor werkplaats- of 
activiteitsgerelateerde opleidingen

Regelen van intern of extern 
opgesteld opleidingsmateriaal

Opleiden van werknemers van externe 
bedrijven, leveranciers en bezoekers

Toewijzen van opleidingen aan 
bepaalde personeelsgroepen, 
afdelingen of werkplaatsen

+ +

+ +

+

Uw voordelen

plaats- of tijdonafhankelijke opleiding 
voor alle werknemers

omvangrijke opleidingscatalogus 
van hoge kwaliteit

bewijsbare kennisoverdracht dankzij 
optionele kennistesten

automatische aanmaak van 
bewijsstukken en auditconforme 
documentatie

individuele aanpassing van certifi caten 
en bezoekerspassen

eenvoudige controle van activiteiten, 
looptijden en deadlines

✓

✓

✓

✓

✓

✓
Organiseren van het hele 
evenementenbeheer van het bedrijf +

Organiseer alle opleidingen voor interne en externe 
medewerkers en maak gebruik van spelbeheer om de 
motivatie van het personeel te verhogen.
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Vaardigheden & competenties

Uw voordelen

regelmatige evaluatie van 
werknemerskwalifi caties voor 
personeelsontwikkelingsdoeleinden

gerichte planning voor het toewijzen 
van personeel  
aan activiteiten en projecten

directe identifi catie van 
kwalifi catiebehoeften

uitgebreide analyseopties en 
statistieken

doelgerichte bewaking van taken, 
looptijden en deadlines

strategische planning van opvolging 
van posities en activiteiten

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Functies

Identifi ceren van vaardigheden en 
talenten van alle werknemers in de 
competentiematrix

Beheren van diploma's en certifi caten 
met opvolging van geldigheidsduur

Opstellen en beheren van 
activiteitenprofi elen met individuele 
dimensies

Identifi ceren van gepast personeel van 
specifi eke arbeidsplaatsen en taken

+ +

+ +

+
Opsporen, opvolgen en documenteren 
van opleidingsbehoeften

Stel competentieprofi elen op, beheer werkplaatseisen, 
identifi ceer kwalifi catiebehoeften van uw werknemers en 
organiseer enquêtes.

Opstellen van enquêtes, voor 
een werknemersgerichte 
personeelsontwikkeling

+
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Arbeidsgeneeskunde & gezondheidszorg

Uw voordelen

effi ciënte organisatie en volledige 
documentering van 
alle maatregelen

overzichtelijk beheer van deadlines, 
maatregelen en processtappen

volledige verslaggeving zonder het 
verzamelen van gezondheidsgegevens

ploegdienstgebaseerde agendabeheer 
en selectie door werknemers zelf

behoeftegerichte planning en 
organisatie om dubbele onderzoeken 
te voorkomen

uitgebreide kwaliteitsborging 
met grote kostenbesparing

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Functies

Beheren en documenteren van 
wettelijk verplichte maatregelen inzake 
gezondheid op het werk

Communiceren van gezondheidsopties 
aan alle werknemers

Beheren en documenteren van 
sollicitatie- geschiktheidsanalyses

Analyseren van geanonimiseerde 
statistieken voor kwaliteitsborging

+ +

+ +

+ +
Organiseren van verplichte, 
aanbevolen en vrijwillige maatregelen

Coördineren van navolgende 
maatregelen en aanvullende of 
nakomende termijnen

Organiseer werkplaats- en activiteitsgerelateerde 
maatregelen met overzichtelijke termijnopvolging, 
agendabeheer en uitgebreide verslaggeving.
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Risico's & gevaren

Uw voordelen

eenvoudige en snelle samenstelling 
van risicoanalyses dankzij 
controlelijstgenerator

overzichtelijk maatregelenbeheer op 
basis van risicoanalyse

confi gureerbaar incidentenbeheer, en 
incidentenmelding via app

uitgebreid beheer van gevaarlijke 
stoffen met auditconforme 
wijzigingenhistoriek

eenvoudige samenstelling van 
gebruikshandleidingen dankzij 
handleidingengenerator

revisieveilige versies en archieven 
van documenten, met uitgebreide 
risicoverslaggeving

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Functies

Opstellen van risicoanalyse voor 
activiteiten, installaties, psychische 
belasting en gevaarlijke stoffen

Opbouw en onderhoud van bedrijfsspecifi eke 
logboeken van gevaarlijke stoffen 
en relevante veiligheidsmaatregelen 

Controlelijstgenerator voor 
het opstellen van individuele 
controlelijsten

Incidentenbeheer met uitgebreide 
statistieken en analyses 

+ +

+ +

+ +
Bewerkingsprogramma voor het 
opstellen van individuele of 
geautomatiseerde gebruikshandleidingen

Logboek van (bijna-)ongevallen met 
ongevallenformulier, -melding en -flash

Stel risicoanalyses op voor een strategisch risicobeheer, 
houd een incidentenlogboek bij en organiseer het 
volledige beheer van gevaarlijke stoffen.
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Duurzaamheid & milieu

Uw voordelen

systematische opvolging 
van klimaats-, milieu- of 
duurzaamheidsdoelen

confi gureerbaar middelenbeheer 
(materiaal, energiebronnen, kosten 
enz.)

geautomatiseerde 
berekeningsfactoren (bijv. kooldioxide-
uitstoot per liter benzine)

✓

✓

✓

Functies

Indexeren van milieu- en 
verbruiksgegevens (bij. brandstof of 
stroom)

Berekenen van output-waarden (bijv. 
emissiewaarden of kosten) 

+

+

+
Verbruiksverslagen incl. diverse zoek- 
en fi lterfuncties

Indexeer alle installaties en gebouwen van uw bedrijf, 
identifi ceer de middelen en de verbruiksgegevens en 
organiseer uw milieubeheer

intelligente koppeling van alle 
milieugegevens van uw bedrijf✓

vlotte identifi catie van potentiële 
besparingen in verbruik van middelen ✓

overzichtelijke verslagen met 
statistieken en visualiseringen✓
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Processen & kwaliteit

Uw voordelen

doelgericht aanmaken en vlot ophalen 
van actuele gegevens en informatie

verbeterde informatiedichtheid 
door visualiseerbare correlaties

overzichtelijke opvolging 
van documenten

eenvoudig beheer van 
distributieprocessen, bijlagen en 
goedkeuringen

eenvoudige en geavanceerde zoek- en 
fi lteropties voor documenten

versie-aanmaak en publicatie conform 
de wet- en regelgeving

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Functies

Opstellen, beheren en bijwerken van 
documenten en documenttypes 

Controlelijstgenerator voor evalueren 
en controleren van leveranciers, 
gebouwen enz.

Distribueren van documenten aan 
individuele werknemers of aan 
groepen

Bewerken van Offi ce-documenten in 
het systeem (WebDav)

+ +

+ +

+
Werkstromen voor distributie van 
documenten (opstellen, controleren, 
distribueren)

Beheer alle documenten inzake kwaliteitsborging en 
gebruik controlelijsten voor het evalueren of testen van 
gebouwen, installaties en leveranciers.

Opvolgen van maatregelen+
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iManSys in cijfers

in

20 JAAR
geschiedenis

meer dan

95 PROCENT
werknemersaccep-

tatie

meer dan

1,5 MILJOEN
iManSys-gebruikers

met

7 MODULAIRE
software-werelden

23

meer dan

340 EIGEN
opleidingen

in

28 TALEN
beschikbaar
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Dit zeggen onze klanten ...


Dankzij iManSys kunnen we op elk moment 
snel reageren. Dit bespaart iedereen enorm 
veel tijd, zowel  de werknemers als de 
managers.




Met iManSys beschikken we over een 
op maat gemaakte tool voor alle onze 
personeelsopleidingen, voor het beheer van 
externe partijen en het incidentenbeheer in 
onze onderneming.




iManSys is een software-oplossing die perfect op maat van onze medewerkers is gemaakt. We 
kunnen de talrijke cursussen, opleidingen en briefings in ons bedrijf snel en vooral wettelijk conform 
organiseren en uitvoeren. Compliance als full service is simpelweg fantastisch!




De belangrijkste voordelen voor ons zijn de eenvoudige, intuïtieve bediening en de hoge 
acceptatiegraad onder onze werknemers. Bovendien is onze dagelijkse werklast aanzienlijk lichter 
dankzij het centrale beheer van de opleidingen. iManSys is een softwareoplossing die bedoeld is 
voor dagelijks gebruik in een bedrijf en die daarom alle gebruikers een enorme meerwaarde biedt.




Met iManSys kunnen we alle nodige 
opleidingen en cursussen centraal 
organiseren en beheren.  Daarmee leggen 
we de basis voor veilige bedrijfsprocessen.




Met iManSys hebben we een veelzijdig en 
krachtig systeem voor de ondersteuning en 
documentering van alle taken op het vlak 
van gezondheid en veiligheid op het werk. 
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Over ons
We zijn een toonaangevende aanbieder van geïntegreerde compliancebeheer-software en een full 
service-dienstverlener. Met onze softwareoplossingen ondersteunen we bedrijven bij het beheer van alle 
taken op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk, kwaliteitsborging, milieubeheer en personeel.
We beschikken over een internationaal netwerk van partners en bedienen klanten uit alle branches. 
Doordachte concepten, krachtige producten, duidelijke ideeën, gemotiveerde medewerkers en jarenlange 
ervaring vormen de sleutel van ons succes en bepalen ook vandaag nog de productontwikkeling in ons 
bedrijf

Wij maken uw werkomgeving 
veiliger, eenvoudiger en efficiënter.
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