MANTIS

de applicatie voor
compliance-management

Mantis is de compliance-management applicatie van Alveus. Door het gebruik van
Mantis wordt aantonen dat je voldoet aan de eisen makkelijk en gestructureerd.

Maakt eisen inzichtelijk

Stuurt controles aan

Rapporteert mate van
compliance

In Mantis wordt overzicht
gecreëerd door op een
intelligente manier organisatie en
eisen met elkaar te verbinden.
Mantis geeft je een concreet
beeld van de toepassing van de
eisen in de organisatie.
In Mantis wordt zo niet alleen
duidelijk wanneer de eis getoetst
moet worden maar ook hoe en
door wie dit moet gebeuren.

Mantis stuurt de controles aan
door op het juiste moment aan
de juiste persoon concrete
vragen te stellen. Eisen worden
niet meer vergeten, bewijslast
wordt verplicht waar nodig en
de informatie wordt verzameld
vanachter de computer of met
de tablet. Bij afwijkingen stuurt
Mantis direct notificaties naar de
verantwoordelijke(n).

Met de verzamelde data
rapporteert Mantis de mate van
compliance op de voor jou
relevante eisen. Verder kan
gesorteerd worden op
non-compliance en op wie de
controle heeft uitgevoerd. Zo
krijg je een helder overzicht van
de compliance-resultaten en
wordt duidelijk op welke
gebieden aandacht nodig is.
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Tijdsbesparing
Het volledige complianceproces wordt gestroomlijnd, van
het uitvoeren van controles tot
aan het opstellen van
rapportages.

Inzicht
Door actief controles aan te
sturen wordt de relevante
informatie verzameld. Hieruit
blijkt in welke mate er aan de
eisen wordt voldaan.

Kostenbesparing
Non-compliance wordt eerder
gesignaleerd waardoor
beheersmaatregelen minder
ingrijpend en kostbaar zijn.

Efficiëntie
De vraagdruk neemt af
doordat Mantis alleen op het
juiste moment aan de juiste
persoon de relevante vragen
stelt.

Verbinding
Mantis faciliteert communicatie
tussen de werkvloer en het
management.

Bewustzijn
De medewerker voert zelf de
controles uit en wordt zich
daardoor bewust van de eisen.

Ingerichte Mantis-omgeving

Tablets en Bluetooth-bakens

Vaste jaarlijkse prijs

QR-codes

Binnen drie weken live

Trainingen

Alveus Compliance Solutions
Alveus ondersteunt organisaties bij het aantonen dat
aan de eisen voldaan wordt. Hiervoor heeft Alveus
de compliance-management applicatie Mantis
ontwikkeld. Mantis is zowel online als offline te
gebruiken via de app en online op de internetbrowser.
Mantis zorgt dat de controles op het juiste moment
en op de juiste locatie plaatsvinden. De inhoud van
de vragenlijst is interactief en wordt bepaald aan de
hand van de locatie van de gebruiker middels QRcodes en Bluetooth-bakens. De controles bestaan uit
relevante vragen die aan de juiste persoon worden
gesteld. De gebruiker hoeft dus niet zelf op zoek naar
de vragen die hij/zij moet beantwoorden.

Wanneer een gegeven antwoord buiten het
acceptabele bereik valt worden de
verantwoordelijken automatisch op de hoogte
gesteld.
Mantis is ontworpen om zo makkelijk mogelijk te zijn
voor de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat de
benodigde data ook daadwerkelijk verzameld zal
worden. Tijdens het beantwoorden van de vragen
heeft de gebruiker altijd inzicht in de originele eis.
Op basis van de informatie uit de controles genereert
Mantis een rapport dat de mate van compliance
aantoont.
Lees ook de klantenverhalen op onze website
www.alveus.nu
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