VERBETERSOFTWARE
Accent Organisatie Advies heeft
een team van ervaren adviseurs
uit de praktijk. Wij helpen
organisaties om hun doelen te
realiseren. Wij doen dat op een
praktische, betrokken en
interactieve manier, met oog
voor de mens in de organisatie.

ACCENT PRO BRENGT DE WERKVLOER
DICHTERBIJ
Accent Pro verbetersoftware
ondersteunt organisaties bij het
optimaliseren van operationele
processen, het inzichtelijk maken
van verspillingen en het verlichten
van de administratielast. Met
Accent Pro verbetersoftware is
het mogelijk om verbeterpotentieel op een gemakkelijke
wijze te registreren en doorgevoerde verbeteringen te borgen.
Accent Pro biedt de volgende
functionaliteiten:
 Hands on tool time (HOTT)
registratie
 Digitale turflijsten en smiley
registratie
 Omsteltijd analyse (SMED)
 Analyse van loopbewegingen
 Gestructureerde ‘verbeterheatmaps’






Kwaliteits- en veiligheidsaudits
Werkplek monitoring
Projectvoortgang registratie
Gedragsstudies

een administratief proces, dossiers
met een lange doorlooptijd over
meerdere dagen of weken op een
gemakkelijke wijze te volgen.

Gemakkelijk in gebruik

Voordelen van Accent Pro

Er is veel aandacht besteed om
het meten zo intuïtief mogelijk uit
te kunnen voeren op een
smartphone of tablet. De
geregistreerde data kan real time
worden verstuurd naar een
database en is direct online in te
zien, zodat alle registraties goed
gemonitord kunnen worden.

 Zeer flexibele opzet/inrichting
 Intuïtief in gebruik
 Binnen dertig minuten aan de
slag
 Real time info beschikbaar
 Centrale opslag van data en
foto’s
 Draait op iOS en Android
Uitproberen?

Omgaan met complexiteit
Accent Pro biedt ook de
mogelijkheid om complexe
normtijdonderzoeken uit te
voeren. Zo is het mogelijk om in

MEER WETEN OF UITPROBEREN?
E-mail: info@accentadvies.nl of bel: 035 - 69 20 108
www.accentadvies.nl
Accent Organisatie Advies  Olmenlaan 16  1404 DG Bussum

Het is mogelijk om Accent Pro
verbetersoftware uit te proberen. U
krijgt dan tijdelijk de beschikking
over een demo account waarmee u
zelf de functionaliteit van Accent Pro
kunt ervaren.

ACCENT PRO VERBETERSOFTWARE
PRAKTIJK VOORBEELDEN
Hieronder treft u een viertal
voorbeelden aan van hoe een
aantal van onze klanten Accent Pro
verbetersoftware heeft ingezet.

• Tijdstudies en normtijden
• Multi Moment Opnames
• Continue Tijdstudie
• Omsteltijden analyse
• Loopbeweging analyse

• Kwaliteitsregistraties
• Melding tekortkomingen
• Projectadministratie
• Projectvoortgang status
• Uren / km / declaraties

Analyse
toolbox

Registratie
toolbox

Myth busting

Niet leuker, wel
makkelijker

Verbeter
toolbox

Audit &
checklist
toolbox

Samen beter

Bijzonder
betrouwbaar

Snel zichtbaar resultaat
Meer dan vierhonderd verbeterideeën in een paar dagen. Dat was
de uitkomst van acht verbeterbijeenkomsten bij een van onze
klanten. Met behulp van onze
verbetersoftware Accent Pro was
het mogelijk om real time ‘verbeterheatmaps’
te
creëren
en
prioriteiten voor de komende
periode te bepalen.
Contact met het veld
Met behulp van Accent Pro heeft
een van onze klanten een manier
ontwikkeld om gemakkelijk contact
met de mensen in het veld te
kunnen onderhouden. Centrale
diensten kunnen nu wijzigingen in
de planning doorgeven en vice
versa kunnen de medewerkers in
het veld op een laagdrempelige
manier informatie terugspelen naar
het management, bijvoorbeeld over
verstoringen die ze tegenkomen in
het werk, foutieve informatie,
verbeterkansen, etc.
Eind en in-line controle
Een van onze klanten in de industrie
zet Accent Pro in voor de eind en
in-line controles in hun productieproces. Verstoringen zijn real time
inzichtelijk en kunnen mede door de
foto functionaliteit gemakkelijk
worden gecommuniceerd aan
betrokkenen.
Projectvoortgang
Een aantal klanten gebruikt Accent
Pro voor het volgen van de
voortgang van projecten. Deze
informatie is real time in te zien,
waardoor er tijdig aanpassingen in
de bezetting kunnen worden
gemaakt.

• Medewerkerstevredenheid
• Klanttevredenheid –
Mystery shopping
• Ideeën vastleggen
• Knelpunten analyses
• ‘Verbeter-heatmaps’

Vier invalshoeken
Accent Pro bestaat uit verschillende
modules, wat kunt u daarmee?
Myth busting
Wat gebeurt er nou werkelijk en
hoe vaak komen zaken voor?
Allemaal vragen die u met behulp
van onderstaande technieken kunt
oplossen:
 Tijdstudies en
normtijdbepalingen
 Hands on tool time (HOTT)
registratie
 Omsteltijd analyse (SMED)
 Video opname analyse
 Loopbewegingen analyse
 Gedragsstudies

• KAM audits
• Werkplekinspecties
• Veilig werken checklist
• Werkopname checklist
• Lean 5S audits

 Werkplek monitoring (digitale
Lean 5S)
 Veilig werken eenduidig
registreren
 Kwaliteitsaudits vastleggen
Niet leuker, wel makkelijker
Het completeren van uw bedrijfsadministratie vergemakkelijken voor
uw werknemers door de
papierstromen te elimineren:





Kwaliteitsafwijkingen registreren
Tekortkomingen melden
Projectvoortgang vastleggen
Faciliteren bij het opleveren van
projecten op locatie
 Uren, kilometers en onkosten
digitaal vastleggen
Bijzonder betrouwbaar

Samen beter
Het ondersteunen en borgen van
verbetertrajecten:
 ‘Verbeter-heatmaps’ creëren
(gestructureerd verbeteringen
vastleggen)
 Medewerkerstevredenheid
input verzamelen (‘hoe was
jouw dag?’)
 Lean audits (inclusief foto’s)

Een betrouwbaar registratie
hulpmiddel dat ook nog real time op
afstand in te zien is. Denk hierbij
aan:






Kwaliteitsaudits en checklists
Veilig werken audit
Werkplekinspecties
Lean 5S audit
Werkopname checklist

