Het Probleem
Ondernemen is niet gemakkelijk: kosten moeten worden verlaagd en de
klant is veeleisend. Steeds meer organisaties richten zich op het verbeteren
van processen en streven naar een continu verbetercultuur. Het (continu)
verbeteren van de organisatie en haar processen vergt een effectieve
samenwerking en heldere communicatie. In complexe organisaties is dit in
de praktijk moeilijk te realiseren. Deze organisaties verbeteren niet snel
genoeg en zijn niet in staat om veranderingen te borgen.

De Oplossing
KaiNexus lost dit probleem op door collectief gebruik te maken van de
kennis van ieder individu. KaiNexus verbindt en helpt in het realiseren van
ideeën om de processen te optimaliseren, de fouten te verminderen en de
efficiency te verhogen. Of het nu om een dagelijkse verbetering, een Kaizen
event of een groot project gaat: KaiNexus is het productiviteitsnetwerk dat
verbeteringen stuurt, deelt en borgt.

Het Product
KaiNexus maakt van het verbeteren een transparant, open en traceerbaar
proces. KaiNexus stelt de gehele organisatie in staat om verbetervoorstellen
in te brengen, verbeteracties toe te wijzen, de status van verbeteracties te
volgen, automatisch feedback te generen en in een handomdraai te
rapporteren over het verbeteren. KaiNexus is volledig webbased en maakt
gebruik van cloud technologie, wat IT support overbodig maakt.

De methodiek
Uw organisatie is leidend; Kainexus past zich aan. Door het delen van onze
kennis en ervaring inspireren en motiveren wij uw organisatie. Door de
online-support en coaching stellen wij uw mensen in staat Kainexus
optimaal te gebruiken. De pilotfase geeft u de ruimte om de mogelijkheden
van Kainexus te verkennen en uit te proberen.

Informatie
Voor meer informatie kijk op www.nextchange.nl of bel 003176 581 1882

Verbeter ideeën
Verbetervoorstellen, problemen, initiatieven en projecten kunnen vanaf
iedere computer met internet of via een app op de ipad of iphone worden
ingevoerd als een VI (Verbeter Idee). Een VI heeft een titel en omschrijving.
Aanvullende informatie zoals foto’s en documenten kunnen worden
toegevoegd. Voor meer complexe VI’s kunnen teams toegewezen worden
en geïntegreerde takenlijsten worden samengesteld. Dit maakt KaiNexus
bijzonder geschikt voor het ondersteunen van projectmanagement.

Georganiseerd en transparant
KaiNexus beheert de activiteiten, bewaakt taken en due-dates. Via
workflow management zorgt Kainexus ervoor dat de verantwoordelijke
personen worden geïnformeerd. Of het nu om een kleine verbetering gaat
of om een complexe multidisciplinaire verbetering: KaiNexus regelt dat alles
op een verantwoordelijke, transparante en georganiseerde manier verwerkt
en gecommuniceerd wordt.

Prestatie indicatoren
Door middel van grafieken en overzichten laat KaiNexus met één druk op
de knop zien wat de resultaten van de verbeteringen zijn. Kainexus koppelt
deze aan de strategische initiatieven van de organisatie. Export
mogelijkheden stellen de gebruikers in staat data binnen andere applicaties
te gebruiken.

Communiceer en leer
De verbeteringen en resultaten worden gecommuniceerd. Hierdoor wordt
de organisatie uitgedaagd zich verder te verbeteren en te ontwikkelen. De
Kainexus database stelt alle verbeteringen en de manier waarop deze
gerealiseerd zijn aan de organisatie beschikbaar.

Demonstratie
Bent u geïnteresseerd in een demonstratie, laat het ons weten.

