Standardiser og visualiser

Dette er INOSA:
INOSA er et webbasert verktøy for ledelse, kvalitet og HMS, designet
for å gjøre arbeidsdagen din enklere, tryggere og mer effektiv. Systemet
er basert på LEAN-tankegangen, og hjelper deg å forenkle prosesser,
opprettholde kommunikasjon med ansatte, og overholde HMS-krav.

INOSA passer for deg som:
1

Trenger dokumentasjon på at ansatte har forstått prosedyrer

2

Trenger kontroll på hvem i bedriften som er oppdatert på siste
sikkerhetsinstruks

3

Trenger oversikt over den faktiske kompetansen i bedriften

4

Vil sikre at ansatte vet hvilke krav som stilles til rollen de har

Funksjonalitet i INOSA
Visuelle dokumenter
Bruk av bilder, video og tegninger gjør dokumenter lettere å forstå. I INOSA kan du
enkelt lage visuelle dokumenter med foto, film, symboler, modeller og lignende.
Les mer: https://inosa.no/programvare/visuelle-dokumenter/

Prosessmodeller
En prosessmodell viser aktiviteten steg for steg, og gir god oversikt over rekkefølge
og avhengigheter i arbeidsoppgaver.
Les mer: https://inosa.no/programvare/prosessmodeller/

Kompetanse
INOSAs kompetanseverktøy gjør det enkelt for ansatte å vite hvilke ulike instrukser
de til enhver tid skal gjøre seg kjent med. Ledelsen får oversikt og dokumentasjon
på hvem som kan hva.
Les mer: https://inosa.no/programvare/kompetansestyring/

Avvikssystem
Med INOSA kan man enkelt registrere, rapportere og behandle avvik. Systemet
sørger for at årsaken blir definert, og at tiltakene som bør utføres blir prioritert.
Les mer: https://inosa.no/programvare/avvikssystem/

Tiltakslogg
I INOSA blir alle typer tiltak i virksomheten samlet i én tiltakslogg. Dette gjør det
enklere å registrere, følge opp og evaluere tiltakene, og å jobbe kontinuerlig med
forbedring.
Les mer: https://inosa.no/programvare/tiltakslogg/

3 gode grunner til å velge INOSA

Oversiktlig

Tilgjengelig

Trygg lagring

INOSAs styringsverktøy er
enkelt å administrere og enkelt
å bruke. Bruk av bilder og
video sikrer effektiv læring.

INOSA finnes på alle enheter
– skjerm, nettbrett og telefon.
Ha tilgang til arbeidsinstrukser
og prosedyrer der du er.

Datalagring hos INOSA skjer trygt
i skyen. Vi benytter anerkjente
leverandører som Amazon Web
Service og MS Azure.

INOSA forenkler ledelse
INOSA gjør ledelse enklere gjennom å automatisere oppgaver og gi
oversikt. Ansatte får automatisk beskjed når en prosedyre de må kjenne til er blitt

oppdatert, basert på deres rolle i bedriften. Ledelsen kan se hvilke ansatte som har lest
de nye instruksene. Gjennom quizer kan INOSA dokumentere at ansatte har forstått
prosedyrene.

Visuelle instruksjoner og enpunktsleksjoner gjør INOSA til et verdifullt
opplæringsverktøy. Man kan legge inn klikkbare enpunktsleksjoner i prosedyrer

som viser spesifikke oppgaver, slik som «hvordan starte denne pumpen» eller «hvordan
registrere reiseutlegg eller sykefravær.»

Det er brukerne som oppdaterer INOSA. Når noen finner en god måte å løse en

oppgave på, blir det standardisert gjennom instruksjoner. Kompetansen deles i bedriften,
slik at driften blir mindre individavhengig. Det sikrer også kontinuitet mellom ulike skift og
lokasjoner.

Hør fra noen av våre kunder
INOSA hjelper allerede store og små bedrifter med å skape en tryggere og mer effektiv arbeidsdag.

Hydro Aluminium
Med INOSA jobber vi smartere, raskere og mer miljøvennlig. Enkel og intuitiv brukeropplevelse gjør systemet til et verktøy
for kontinuerlig forbedring, og gir oss verdi for tiden og innsatsen vi investerer. På daglig basis brukes INOSA som et
kunnskapssenter som binder sammen ekspertisen på tvers av anleggene. Det er her Hydro finner alle instruksjoner, prosedyrer
og annen forretningsrelatert informasjon. INOSA fungerer som en plattform der vi definerer hvordan vi driver virksomheten vår
i best mulig grad for våre ansatte. Dette gjør vi ved å lage interaktive og brukervennlige prosedyrer. På grunn av systemets lave
kompleksitet kan menneskene som faktisk utfører arbeidet daglig skape og opprettholde alle nødvendige prosedyrer selv. Dette
bidrar til å styrke eierskapet og engasjementet for hele konseptet

Kjellbjørn Fossheim
Hydro Aluminium

JWS Gruppen
I en hektisk hverdag i et krevende marked er vi nødt til å ha systemer som sikrer våre og
kundenes krav til HMS- og kvalitet. INOSA gjør det!

Kenneth Jansen
General Manager

Eramet Norway
Lav brukerterskel både for å etablere og revidere dokumenter, og for en vanlig bruker å lese
dokumenter. INOSA er enkle å komme i kontakt med, og håndterer våre ønsker raskt og effektivt.

Gunnar Haraldsen

QA Manager / Forbedringskoordinator ENS

Få en gratis demonstrasjon
Nysgjerrig på hvordan INOSA kan forbedre din arbeidshverdag?
Kontakt oss for en demonstrasjon. Det er gratis og helt uforpliktende.
Vi vil gjerne høre fra deg!
Send oss en e-post for å avtale en demonstrasjon:
kontakt@inosa.no
eller avtal en demonstrasjon gjennom vår nettside:
www.inosa.no

