EXB 360°
Cloud Suite
Het meest complete QHSE systeem in één geïntegreerde
cloud oplossing.
Uw gereedschap voor beheer- en controle toepassingen ten aanzien
van kwaliteit, veiligheid, compliance, risico-, proces-, incident- en
auditmanagement.

EXB 360° Cloud Suite
Ontworpen voor een snel en blijvend resultaat
EXB 360° Cloud Suite is een uitgebreid en kosteneffectief oplossing voor het beheer van en de
controle over kwaliteit, veiligheid, compliance, risico-, proces-, incident- en auditmanagement.
Het naleven van kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu eisen is belangrijke aanjager in de
industrie. Elk van deze elementen hebben invloed op de efficiëntie van uw bedrijf en de verkoopbaarheid van uw producten. EXB 360° Cloud Suite biedt u een uitgebreide set van webbased oplossingen om uw bedrijf te helpen in controle te zijn en te werken aan verbetering van
kwaliteit, veiligheid, compliance, incidenten beheer en duurzaamheid.
Wat maakt EXB 360° Cloud Suite anders dan andere oplossingen en wat hebben we gedaan
om snel resultaten te behalen en een direct en blijvend succes te garanderen?
De antwoorden liggen in de unieke visie, het ontwerp en de engineering van het EXB 360°
Cloud Suite systeem. Vraag het onze relaties.

Met EXB 360° Cloud Suite
bent u in staat uw:
1

beleid en procedures te automatiseren;

2

risicogebieden te identificeren, prioriteren en te managen;

3

regelgeving aantoonbaar na te leven (100% compliance);

4

bedrijfs- en ondersteunende processen proactief te beheren;

5

volledige lifecycle management van uw organisatie te automatiseren;

6

incidenten centraal te verzamelen, opvolgen, beheren en te beoordelen;

7

voortgang te bewaken op audits en het aanpakken van mogelijke problemen;

8

besluitvormingsproces te optimaliseren op basis van analyses en dashboards;

9

Document beheer te regelen met versie beheer, autorisatie en verspreiding.

Functies
De meest complete geïntegreerde QHSE oplossing
Toen we jaren geleden begonnen met de bouw van de EXB 360°, zijn we begonnen met het eindresultaat in gedachten. We hebben EXB 360° vanaf de grond af
ontworpen en opgebouwd met de visie van een naadloos webbased platform voor
al uw Proces, Compliance, Risk, QHSE- beheer en Incidenten voor ogen.

Smart by Design
Elke organisatie heeft zijn eigen behoefte bij de invulling van haar bedrijfsbeheer
systeem. EXB 360° Cloud Suite is een standaard oplossing die zeer configureerbaar, aanpasbaar en uitbreidbaar is. Dit stelt u in staat om nu te beschikken over
een bedrijfseigen oplossing die perfect aansluit op uw huidige bedrijfsproces en
die u voor de toekomst niet beperkt in de mogelijkheden.

Uitgebreide toegang
Het systeem maakt het mogelijk om partners, toezichthouders en certificatieinstellingen toegang te verschaffen tot de door u gestelde veiligheidscondities
zonder dat hiervoor aanvullende software geïnstalleerd dient te worden. Daarnaast is de software beschikbaar op zowel PC, Smartphone als Tablet.

Gebouwd op basis van expertise
Het EXB ontwikkelteam is continu actief met het optimaliseren en uitbreiden van
de EXB 360° Cloud Suite oplossingen. Vanaf het begin heeft kwaliteit geprevaleerd boven deeloplossingen. Alle productontwikkelingen op EXB Software worden uitgevoerd door onze hoog gekwalificeerde, gecertificeerde Nederlandse
software engineers.

Waarom in de Cloud?
Enkele redenen waarom een cloudoplossing beter is:
1.

Flexibeler bij groei of krimp van uw behoefte

2.

Geen hoge initiële investeringen

3.

Alle technisch beheer is uitbesteed

4.

Altijd en overal beschikbaar, ook mobiel op smartphone of tablet

5.

Betere beveiliging

6.

Milieuvriendelijker, de software is CO2-neutraal en duurzaam gehost

Door deze Cloud voordelen krijgt u meer voor dezelfde prijs met een hogere kwaliteit.

Cloud Suite overzicht
EXB 360° Cloud Suite
EXB 360° Cloud Suite is de meest complete softwareoplossing voor governance, risk en compliance
processen inclusief QHSE en incident management. Na deze pagina bespreken we de onderdelen
individueel. Al deze onderdelen zijn inbegrepen in de totale suite en u kunt er direct mee aan de slag.
Wilt u meer in detail iets weten over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op, wij

Beleid
en Procedures
EXB 360° Cloud Suite Beleid en Procedures is voor het organiseren en automatiseren van
het bedrijfsbeleid en de procedures, waaronder de goedkeuringsprocessen, uitgebreid
document management en versiebeheer.
 Hetzelfde eenduidige platform voor alle ‘corporate informatie en data’
 Vertaling van visie, missie naar strategie, bedrijfsbeleid, doelstellingen, etc.
 Business scope, business model, waarden, omgevingsaspecten, etc.
 Gedragscode(s), compliance (algemeen), management verantwoordelijkheid, etc.
 Aandeelhouders, bestuur, toezicht, verslaglegging en rapportage, risk (algemeen),

corporate filing, etc.
 Historie, actualiteit, toekomst, bedrijfsdata (kamer van koophandel, BTW, CAO, etc.).
 Vennootschappelijk (ook van alle dochter en gerelateerde bedrijven).
 Beschrijving van IT, Finance, Operations, Accounting, Sales & marketing ,etc.
 Norm stellen en volgen van certificering en competenties

Beleid
en Procedures

Beleid
en Procedures

Risico
Management
EXB 360° Cloud Suite Risico Management dient voor het identificeren, prioriteren en
beheren van risico’s binnen de bedrijfsactiviteiten, processen en organisatie. Het verbind
risico's aan strategische doelstellingen, processen, organisatie-elementen en compliance
programma's.
 U werkt met thema’s en groepen (per bedrijfsonderdeel), categorieën (bijv. financieel,

veiligheid, imago, kwaliteit, etc.) , matrices (onderverdeeld per risicocategorie);
 Risicoanalyses, beheers- en controlemaatregelen vastleggen;
 Per risicoanalyse referenties naar normen/standaarden, bedrijfsonderdelen en (deel)

processen, afdelingen en functies;
 Vaststellen van tekortkomingen, toekennen van actiepunten aan verantwoordelijken,

opvolging geven aan en bewaken van geplande verbeteracties;
 Grafische overzichten samenstellen (matrix, charts), gevaarlijke stoffen matrix;
 Vanuit alle programmaonderdelen van EXB Cloud Suite relaties leggen naar risico

management (en vice versa) , bv. audits gerelateerd aan risico’s;
 Voldoen aan o.a. COSO, CG-code, SOX, en ISO 22000, ISO 31000,etc.

Risico
Management

Risico
Management

Risico
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Compliance
Management
Inzicht in de regelgeving en industrie compliance door proactieve monitoring panels en
alerts is het doel van EXB 360° Cloud Compliance Management. Dynamisch koppelen van
beleid, processen, organisatie, procedures, evaluaties, incidenten, audits en taken direct
aan wetten, voorschriften, normen, regels, richtlijnen en al uw contracten. Hiermee kunt u
ook het bewijs van naleving aantonen en zorgen voor een continue mogelijkheid tot het
uitvoeren van een audit binnen de organisatie.
 Makkelijk om de verschillende normen en standaarden in te delen;
 Alle gerelateerde documenten en het beheer en de revisie;
 Borging van de goedkeurings- en beheersprocessen;
 Actiepunten toekennen bewaken en opvolgen;
 Letterlijk elke norm, code of standaard kan worden opgenomen (ISO, HKZ, ISM, ISPS,

BRC, IFS, SOX, IFRS, EAO, HKZ, COSO en AO/IC Frameworks, afgeleide normen, codes,
standaarden, vergunningen, contracten, SLA's, etc.) .

Compliance
Management

Business
Proces Management
Het inrichten van primaire- en secundaire bedrijfsprocessen. Het dynamisch koppelen van
processen, strategische doelstellingen, procedures, organisatorische elementen, risico's
en compliance programma's en het stimuleren van procesverbetering. Maakt een
transparant en gemakkelijk te bekijken overzicht op uw processen beschikbaar voor
iedereen binnen uw organisatie.
 Indeling mogelijk in diverse procesgroepen om de verschillende processen in te delen

zoals:





business model,



primaire-, secundaire-, diepere processen,



voorschriften (instructies, protocollen);



formulieren en registraties.

Proces design tool; Alle bedrijfsprocessen zijn te visualiseren middels een zeer
gebruiksvriendelijke proces-design- tool. Processen zijn onderling te koppelen en er
zijn verschillende proceslagen aan te maken.

 Actieve koppeling met voorschriften, instructies, protocollen, formulieren, input/output

criteria, normen/standaarden (compliance), risk (risk management) alsmede alle
organisatie specifieke informatie zoals bijvoorbeeld vestiging, afdeling, functies en
medewerkers.

Business
Proces Management

Organisatie
Management
(Her) organiseren en documenteren van uw organisatie vanuit een hoog perspectief tot op
een gedetailleerd niveau. Waaronder aanpasbare workflows voor samenwerking en
goedkeuring processen als ook uitgebreide documentmanagement, inclusief versiebeheer
en audit trails. Koppel uw organisatie onderdelen aan strategische doelstellingen,
processen, compliance-programma's en risicobeperkingsprocessen.
 Organisatie design tool; Alle organisatiestructuren visualiseren met de zeer gebruiks-

vriendelijke organisatie-design-tool. Organisatieonderdelen zijn onderling te koppelen
en er zijn verschillende organisatielagen aan te maken;
 Schematische weergave van alle organisatie niveau’s (drill down functie); van

landenstructuur tot afdelingsstructuur – alles is mogelijk.
 Informatie indeling in diverse organisatieniveaus zoals divisies, vestigingen, business

units, afdelingen, subafdelingen, medewerkers.
 Vanuit elk gezichtspunt actieve koppelingen met alle organisatie specifieke informatie

zoals bijvoorbeeld vestiging, afdeling, functies en medewerkers alsmede processen,
voorschriften, instructies, protocollen, formulieren, normen/standaarden, informatie
van structuur tot uitvoerende medewerker, onze 3600 graden view.
 Vastlegging van overlegstructuren (incl. agenda’s, notulen, actiepunten, besluiten,

Organisatie
Management

Audit
Programma’s
Opzetten van een auditprogramma, documentenbeheer, vastleggen van de bevindingen,
met verslagen en follow-up.
 Incidenten formulieren zijn gekoppeld aan het audit programma;
 Vragenlijsten kunnen worden gemaakt met Incidenten Management en gebruikt voor

een intern audit programma, hierdoor ontstaan checklists met control objectives voor
audits zelf or voor keuringen en inspecties.
 Specifieke auditinformatie vanuit normen, codes en (uw bedrijfseigen) standaarden

kan worden aangevuld met andere informatie zoals risico’s bij non-compliance, control
objectives en auditinstructies.
 Alle informatie staat opgeslagen in een centrale database;

Audit
Programma’s

Incident
Management
Verzamel incidentinformatie met behulp van intelligente webformulieren, waar nodig
mobiel en op locatie. Opslaan, beoordelen en samenwerken aan alle incidenten (gevallen)
om het beheer van de onderzoeken te stroomlijnen voor bijna incident, klachten van
klanten, persoonlijke incidenten / ongevallen, claims, Non Compliance Reports (NCR),
speciale verzoeken, enz.
 Directe registratie: Meldingen komen rechtstreeks in uw systeem
 Digitaal structureren van een incidentensysteem: Medewerkers betrekken;
 Resultaatgerichte workflow: Precies zien bij wie welke melding in behandeling is. Deze

trajectbewaking zorgt voor transparantie van het proces;
 Degene die verantwoordelijk is voor bepaalde acties kan de betreffende onderdelen zelf

invoeren en doorsturen naar collega’s’
 Voldoet aan normen en richtlijnen als ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 18001, VCA.
 Zoekfunctie: De gebruiker kan altijd de benodigde informatie vinden;
 Statusoverzicht: Per incident een statusoverzicht bijhouden, in een oogopslag zien

hoeveel incidenten er zijn, wie er mee bezig is en wat de vorderingen zijn;
 Mogelijk om automatisch documenten, zoals brieven, faxen, memo’s etc. te genereren

en te verzenden. Koppeling met MS Outlook®, MS Word® en MS Excel®.

Incident
Management

Document
Management
Documentbeheer is essentieel voor de kwaliteitsfuncties die EXB 360° wil ondersteunen.
Voorschriften en documenten moeten worden opgesteld en/of aangepast en zullen pas na
goedkeuring beschikbaar mogen worden gesteld. Op het juiste moment en altijd de laatste
goedgekeurde versie. Hiermee voorkom je dat gewerkt wordt met lokale, verouderde
documenten of kopietjes in een la op de werkvloer. Highlights van het documentbeheer:
 Vele documentsoorten met meerdere document eigenaren en in stadia (Concept &

Goedgekeurd)
 Oudere versies online op te vragen, waarbij wijzigingen (per veld) zichtbaar blijven
 Wijzigingen en/of versies van documenten opslaan met opgave van reden
 Workflow voor het goedkeuringsproces en voor het informeren van belanghebbenden
 De context en functie van documenten is bekend
 Rollen en rechten voor toegang tot documenten
 Geïntegreerde tekenmodule voor workflows en procedures
 Automatisch beschikbaar stellen aan geautoriseerde medewerkers

Document
Management

EXB 360° Cloud Suite
Licentie
EXB 360° Cloud Suite Licentie model
De totale oplossing bestaat uit één EXB 360° Cloud Suite 50 server, de onderstaande
modules met 50 Client Acces Licenties. Groeit uw organisatie dan kunt u gewenste
aantal nieuwe CAL’s (bij)bestellen.
In overleg met uw Account Manager kunt u zelf bepalen hoeveel CAL's u extra nodig
heeft en precies het juiste aantal bestellen, dit scheelt dus duidelijk in de kosten. Naarmate het totaal aantal CAL’s groter wordt, neemt de prijs per CAL af.

EXB 360° Cloud Suite functionaliteiten
De totale oplossing bevat een EXB 360° Cloud Suite 50 server met alle volgende basis
modules telkens voor 50 gebruikers:
 Beleid en Procedures
 Risico Management
 Compliance Management
 Business Proces Management
 Organisatie Management
 Audit Programma’s
 Incident Management

De mobiele app voor smartphone, iPad of Android tablet is additioneel aan te schaffen.
Wij zorgen ervoor dat u in minder dan 3 werkdagen kunt beginnen.

VOOR ELKE
ONDERNEMING

EXB 360° Cloud Suite is anders dan andere oplossingen, wij zorgen ervoor dat u snel resultaten kunt behalen en een direct en blijvend succes kunt garanderen, door onze unieke visie, het ontwerp en de engineering van het EXB 360° Cloud Suite systeem.
Wij verwelkomen u graag als relatie.

www.exb-software.com

info@exb-software.com

