… een professionele
web-based procesbeheersing
voor uw organisatie …

Wat is AO-online.nl
AO-online.nl is een via internet toegankelijke applicatie voor het vastleggen en beheren
van de processen binnen uw organisatie. Procesmanagement met AO-online.nl maakt
vastlegging van uw bedrijfsprocessen echt de moeite waard.
Een applicatie voor procesmanagement
moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle medewerkers en vooral eenvoudig in
gebruik. De kenmerken toegankelijkheid
en eenvoud zijn de basis geweest van
waaruit AO-online is ontwikkeld. Het beschrijven van de Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) is niet het
doel, wel het borgen van kwaliteit en de
werkwijzen. Daarom hebben wij een AO
applicatie ontwikkeld die vastlegging en
beheer van de AO voor uw organisatie
echt de moeite waard maakt.

Voor wie is AO-online.nl bedoeld?
AO-online.nl is bedoeld voor organisaties die hun administratieve organisatie (AO) zo eenvoudig en goedkoop mogelijk willen vastleggen en
beheren. Vanuit wetgeving of vanuit de markt worden organisaties vaak
gedwongen hun AO vast te leggen. Het probleem is echter dat er
meestal beperkte kennis en ervaring hiervoor aanwezig is. Organisaties
zijn liever met hun klanten bezig dan met hun AO. Zij willen daarom hun
AO/IC kunnen vastleggen met zo min mogelijk inspanning en tegen zo
laag mogelijke kosten. AO-online.nl is daarvoor een zeer geschikte
oplossing.

AO-online.nl is een zogenoemde ASP-applicatie.
Een Application Service Providing applicatie is een
systeem of applicatie dat wordt aangeboden via
het internet. U sluit via onze website een abonnement af en u kunt vervolgens direct aan de slag.
Het grote voordeel hiervan is dat u niets hoeft te
installeren en te beheren. Updates hoeven niet
meer door uw medewerkers te worden gedaan,
iedereen werkt altijd met dezelfde versie en de gebruikskosten blijven overzichtelijk en zijn lager.

Unieke automatische weergave van een deelproces m.b.v. een flow-chart, gebaseerd op de
vijfkolommenstructuur (herkomst > input > activiteit > output > bestemming)

AO-online.nl is een product van AO-online.
AO-Online ondersteunt organisaties in hun
procesoptimalisatie. Naast de AO applicatie
levert AO-Online praktische hulp en advies
bij het in kaart brengen en vastleggen van
de bedrijfsprocessen van organisaties.

W W W . A O – o n l i n e . n l

BIJZONDERE EIGENSCHAP

VOORDEEL

Snel op weg, snel klaar

Een eenvoudige W izzard ondersteunt de gebruiker in het doorlopen van alle relevante stappen.

Flexibel

De opzet is flexibel. De gebruiker kan basistabellen uitbreiden met eigen begrippen.

Gebruiksvriendelijk

De gebruikvriendelijkheid heeft voorop gestaan bij de ontwikkeling van AO-online en zal u
verrassen.

Dynamisch

De vastgelegde gegevens zijn altijd gemakkelijk aan te passen aan verbeterde werkwijzen en/of
inzichten. Een wijziging wordt in één keer op alle relevante plekken doorgevoerd. Ook kunt u
gemakkelijk werkinstructies of formulieren koppelen aan de procesbeschrijving, zodat uw
medewerkers altijd over het juiste document beschikken.

Inzicht &
overzicht

Optimaal inzicht in processen, organisatie, medewerkers met hun taken en verantwoordelijkheden
en alle interne documenten. Alle relevante inzichten kunnen worden afgedrukt (handboek, functieeisen met taken/verantwoordelijkheden, etc.)

Gemakkelijk & overal
toegankelijk

Via internet overal toegankelijk. Cookies onthouden de inlog. Bovendien kan worden uitgebreid
naar een intranet, zodat alle relevante informatie op één plaats toegankelijk is en de complete
procesinformatie eenvoudig en altijd actueel wordt gepubliceerd via webpagina’s (internet/intranet).

Weergave van organigram van uw organisatie

Handige hiërarchische
weergave van alle
hoofdprocessen en
deelprocessen (HPS)

Functionaliteiten

Overzicht van
de rollen
per deelproces
(RASCIMatrix)

Op maat afdrukken van uw
AO Handboek

• Organigram
• Functies, incl. functiebeschrijvingen
• Medewerkers
• Taken/verantwoordelijkheden
• Hiërarchisch processchema (HPS)
• Detail processchema (DPS)
• Prestatie-indicatoren
• RASCI-matrix
• Input/output
• Documentenkoppeling
• AO Handboek
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