Webscan
op maat van uw bedrijf
Afhankelijk van de knowhow en resources binnen uw bedrijf,
heeft u meer of minder support nodig om uw productiebeheer
met behulp van Webscan te benchmarken en te verbeteren.
Daarom hebben we de Webscan-tool geïntegreerd in een
aantal pakketten, op basis van de begeleiding die u wenst.
Ontdek het tarief dat het best bij u past.

… pakket 1
Webscan Light Formule
De Webscan Light Formule is de ideale manier om Webscan te leren
kennen! Deze formule is volledig gratis en geeft u een eerste beeld
van hoe uw productiebeheer scoort tov andere bedrijven.
• Op basis van de door u ingevulde vragenlijst ontvangt u een
Webscan Basisrapport. Het Webscan basisrapport vergelijkt
anoniem uw positie op basis van volgende criteria :
		 • Gebruikte technieken en methodes binnen uw bedrijf
		 • Uw score (performantie) voor verschillende prestatie		 indicatoren.
• Toegang tot de beperkte lijst van de succespraktijken/technieken/
methodologieën.
• Toegang tot het beperkte woordenboek
Kostprijs
• Mede dankzij de subsidies van ESF, kan u gratis kennismaken met
Webscan. Dit geldt tot december 2006.

… pakket 2
Webscan Standard Formule
U wenst meer dan enkel een rapport, maar ook concrete verbetervoorstellen ? Via de Webscan Standard Formule kan u genieten van
een samengesteld pakket dat u zal helpen bij het opstellen van een
actieplan.
• Op basis van de door u ingevulde vragenlijst ontvangt u
		 • Webscan Basisrapport
		 • Webscan Diepterapport met een aantal concrete verbeter-		
		 voorstellen
• U ontvangt een exemplaar van het ‘Webscan – handboek’ . Een
handig instrument bij de interpretatie van uw rapport, waar u een
toe-lichting krijgt bij de voorgestelde verbetertechnieken. Maar
evenzeer het naslagwerk voor succespraktijken in Vlaanderen.
• U heeft recht op een halve dag begeleiding van het Webscan team
(bij het invullen van de vragenlijst of bij evaluatie van de resultaten)
• In totaal heeft u recht om 4 keer de vragenlijst in te vullen, inclusief
de eerste gratis benchmark: deze kan u gebruiken als meetpunten
in de tijd om uw evolutie te meten of om 4 verschillende productfamilies te analyseren.
• U heeft volledige toegang tot de cases- database zodat u snel de
succesimplementatie van een aantal best practices kan nalezen.
Kostprijs
• 1000 €

… pakket 3
Webscan Plus Formule
• U wenst concrete verbetervoorstellen en begeleiding bij de identificatie van uw verbeterprojecten? Via de Webscan Plus Formule
geniet u van de diensten van de Webscan Standard Formule, maar
in plaats van een halve dag begeleiding heeft u recht op vier halve
dagen begeleiding door een consultant.
Kostprijs
• 2000 €

