bManager

PERSBERICHT
Hooverkamp Business consultants presenteert slimme software

bManager als
boordcomputer van
de bedrijfsvoering

Bedrijven die hun kwaliteits- en risicobeheer willen verbeteren houden met bManager
grip op alle kritieke factoren en sturen hun organisatie strakker aan. Met haar
geavanceerde businesstool tilt Hooverkamp de bedrijfsvoering naar een hoger plan. ‘Zie
het als de boordcomputer van je auto, die tijdig aangeeft dat je actie moet ondernemen
om problemen te voorkomen.
bManager is een makkelijk te implementeren
applicatie die naadloos communiceert met
bestaande bussiness software. Terwijl de meeste
business software wel een dashboard-functie
heeft, gaat bManager nog een cruciale stap verder.
Op basis van data uit de bedrijfsprocessen stuurt
bManager medewerkers aan en waarschuwt
hen vroegtijdig als de kwaliteitscriteria niet
gehaald worden of de prestaties achterblijven.
Ook de planning van het onderhoud en de
auditprogramma’s monitort bManager nauwgezet,
evenals de normstelling die uit de wet- en
regelgeving, geldende richtlijnen en cao voortkomt.
Daarbij blijft de bestaande IT-infrastructuur intact.

Is de bandenspanning nog op peil? Heeft je motor
onderhoud nodig? Rijd je nog binnen de lijntjes
van de snelweg? Wat de boordcomputer voor
je doet op de weg, doet bManager voor je in het
bedrijf. Wat betreft de bedreigingen heb je dan
altijd de vinger aan de pols.’ Daarnaast heb je
volgens Frank van Rooy eerder de kansen die zich
aandienen in beeld. ‘Wanneer bManager aangeeft
dat ergens verbeterruimte ontstaat, kun je
voortvarend met optimalisatie aan de slag gaan. Je
ziet op basis van actuele data, dus op het moment
dat het ertoe doet, waar de kansen liggen om de
wijzers die in het rood staat weer in het groen te
krijgen.’

Verbetercyclus
Ondernemers en leidinggevenden beschikken met
bManager over een geavanceerd hulpmiddel dat
de aansturing van medewerkers en processen
grotendeels autonoom verricht. Voor Hooverkamp
business consultants betekent de applicatie
dan ook een belangrijke uitbreiding van haar
dienstverlening. ‘Als consultants benadrukken
wij dat succes geen toevalstreffer is voor
organisaties die gestructureerd en methodisch
aan verbetering werken’, zegt Frank van Rooy. ‘We
kunnen onze adviezen nu kracht bijzetten door er
een praktische tool aan te koppelen. Want om elke
verbetercyclus met goed resultaat te doorlopen is
het noodzakelijk om alle actuele informatie uit je
organisatie op te halen én te verbinden. En dat is
precies wat bManager doet. Je kunt sneller betere
besluiten nemen en de juiste mensen op het juiste
tijdstip de juiste dingen laten doen. Zo ben je
wendbaarder én in control.’

Reputatiemanagement
Om als bedrijf succes te hebben, is het opbouwen
van een goede reputatie belangrijk.
Aan het oogsten van waardering - van klanten,
medewerkers en andere belanghebbenden - draagt
bManager sterk bij. ‘Stakeholders zien je als een
organisatie die de kwaliteit van haar producten en
diensten onder controle heeft en de risico’s weet te
reduceren. Je haalt dan het beste uit je organisatie
en je processen zijn geborgd. Dat maakt je een
betrouwbare partner, met een reputatie die je op
voorsprong houdt.’
Whitepaper flexbranche
Hooverkamp richtte bManager in als breed in
te zetten softwaretool, maar is op onderdelen
specifiek gemaakt voor uitzendbureaus en
payrollbedrijven. Een gratis whitepaper over het
grip houden op de organisatieprocessen binnen de
flexbranche is te downloaden op www.bmanager.nl

Vinger aan de pols
Frank van Rooy vergelijkt bManager met de
boordcomputer van een moderne auto. ‘Via
sensoren tast de boordcomputer alle belangrijke
risicofactoren continu af.
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