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VAN OUD NAAR NIEUW
Oud
2019 is alweer oud, maar nog steeds heel dichtbij. Een jaar met onder andere een
geweldige Quality Pop-Up in het Geofort, mooie updates, nieuwe gebruikers, een
heerlijke Haring Party, fantastische nieuwe collega’s, een sfeervol congres en een
succesvolle afsluiting van het jaar. We hebben 690 oliebollen verstuurd, 350 haringen
uitgedeeld en 371 nieuwjaarswensen (met de hand!) geschreven. Kortom, een prachtig
jaar, waar we best een beetje trots op zijn.
Nieuw
2020 is alweer volop in beweging. We kijken uit naar een jaar waarin we graag de lijn
van 2019 doorzetten. In het verschiet liggen weer ons ManualMaster Congres, de Haring
Party, nieuwe updates en Quality Pop-Ups. De eerste pop-up staat al gepland voor 19
maart en staat in het teken van Q-learning (lees hierover meer in deze REVISIE).
Natuurlijk hopen we weer veel oliebollen, taarten, stroopwafels en haringen uit te
kunnen delen. Op naar een jaar met beweging, vernieuwing en vertrouwen.

MANUALMASTER QUALITY POP-UP Q-LEARNING
Donderdag 19 maart 2020 vervolgen we onze serie Quality Pop-Ups met een event rond
Q-Learning. Tijdens ons ManualMaster Congres Kwaliteitsmanagement in Gorinchem
konden de aanwezigen hun stem uitbrengen op de meest gewenste functionaliteit die
wij in 2020 zouden moeten ontwikkelen. Q-Learning kreeg daarbij de meeste stemmen.
Inmiddels heeft het ontwerpteam van ManualMaster een aantal verkennende
gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Snel werd duidelijk dat Q-Learning voor ons
niet hetzelfde is als E-Learning.
Ideeën spuien
Op basis van een presentatie is gediscussieerd over wat educatie met behulp van
ManuaMaster inhoudt. Het was een zinvolle discussie met onverwachte uitkomsten. We
delen tijdens de Quality Pop-Up Q-Learning niet alleen die uitkomsten, we gaan ook
graag met u het gesprek aan. Na een presentatie over het onderwerp krijgt u volop de
gelegenheid om te reageren en ideeën in te brengen. Er zijn maximaal 20 stoelen
beschikbaar.
Heeft u interesse om mee te denken en invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van QLearning? U bent van harte welkom. Stuur ons nu alvast een e-mail. Dan staat u in ieder
geval op de lijst. De definitieve uitnodiging met alle details volgt nog. Reservering gaat
op volgorde van aanmelding. Wees er dus snel bij. Er zijn geen kosten verbonden aan
deelname aan dit event.
Bekijk de video van onze Quality Pop-Up over werken met rapportages en het inrichten
van dashboards.

EVEN TECHNISCH
door Hugo Bakker
Video streamen via het eigen netwerk
ManualMaster biedt de mogelijkheid om video’s aan te roepen. Dit opent een nieuwe
manier van informatie delen. Bewegend beeld zegt meer dan een foto, graphic of stuk
tekst. Maar, samengevoegd vullen ze elkaar perfect aan.
Met ManualMaster kunt u video’s inzetten via Youtube en Vimeo. Maar let op, uw
informatie deelt u daarmee op het niet altijd waterdichte internet. Dat brengt risico’s
met zich mee. De streamingsdiensten maken het weliswaar mogelijk om de content af
te schermen maar de organisatie zal moeten instemmen met het gebruik van de
externe platformen.
Een goede oplossing is een videoplatform dat binnen het eigen netwerk geïnstalleerd
wordt. Uw content circuleert dan niet op het wereldwijde web. De implementatie van
een intern platform is soms sneller geregeld dan het toestemming vragen voor het
gebruik van een extern platform.
Tijdens onze zoektocht op internet liepen we aan tegen tal van - al dan niet gratis platformen, die binnen het eigen netwerk geïnstalleerd kunnen worden. Sommige zijn
opgezet door een groep enthousiastelingen, andere worden aangeboden door
commerciële partijen.
Wij probeerden er op een vrijdagmiddag een aantal uit en concluderen dat er meerdere
goede alternatieven zijn voor Youtube en Vimeo.
Windows 7
14 januari 2020 is de ondersteuning door Microsoft op Windows 7 volledig gestopt.
Mocht u thuis of op kantoor nog gebruik maken van deze versie, dan wordt het hoog tijd
om op een nieuwe editie over te stappen.

MET KORTING NAAR JAARCONGRES INDUSTRIËLE VEILIGHEID
Op donderdag 30 januari treft u ons op het jaarcongres Industriële Veiligheid in
DeFabrique in Utrecht. Het event staat bol van kennisuitwisseling op het gebied van
kwaliteitsmanagement. Als u van plan bent het congres te bezoeken dan kunt u bij ons
een kortingscode oppikken door ons te mailen.
Lees meer

DE TIP VAN
Barbara de Ruiter - consultant ManualMaster
Kopiëren van WebForm logica
Vanaf 2.11.00 is het mogelijk om bij het maken van een
WebFormulier de eigenschappen van een veld te kopiëren
naar een ander veld in hetzelfde WebFormulier.
Algemene eigenschappen, query’s en/of acties kunnen
gekopieerd worden. U bent vrij om te kiezen welk type
informatie u wilt kopiëren. Velden die bijvoorbeeld
dezelfde gekoppelde acties moeten krijgen, kunnen op
deze manier snel worden voorzien van de juiste acties.
Hierdoor wordt het maken van een WebFormulier sneller
en makkelijker.

MANUALMASTER IN DE PRAKTIJK
De inventiviteit van onze klanten kent geen grenzen
als het gaat om ManualMaster tussen de oren te
krijgen bij de gebruikers. De kwaliteitsprofessionals
van Voergroep Zuid bedachten een ludieke actie. Bij
de livegang van ManualMaster ontvingen alle
collega’s een geboortekaartje en werden ze
getrakteerd op beschuit met muisjes.
Heeft u onze software ook op een inventieve manier
gelanceerd waardoor het draagvlak van uw
kwaliteitssysteem wordt vergroot, laat het ons
weten. Via Revisie delen we graag uw ingeving.

QUALITY TIME
Special Events 2020 - Save the Dates
ManualMaster organiseert door het jaar events waarbij u kennis en ervaring kunt
uitwisselen met kwaliteitsexperts. Daarnaast zijn wij vertegenwoordigd op verschillende
beurzen en congressen. We zien u graag bij ons aanschuiven, dus noteer alvast in uw
agenda:
Jaarcongres Industriële Veiligheid – donderdag 30 januari 2020
ManualMaster is aanwezig om u uit te leggen welke rol onze software kan spelen bij het
vastleggen en beheren van processen en documenten.
Lees meer
Quality Pop-Up Q-Learning - donderdag 19 maart 2020
Tijdens deze Pop-Up leggen we uit hoe de nieuwe ManualMaster-functionaliteit Qlearning is ontstaan en gaan we met u in discussie over de inhoud. Uw reacties en
ideeën zijn meer dan welkom.
ManualMaster Haring Party 2020 - donderdag 25 juni 2020
Event in teken van kennisuitwissing en praktijkervaringen. Proef de sfeer en schrijf u
alvast in.
ManualMaster Congres Kwaliteitsmanagement - donderdag 5 november 2020
Event met lezingen en workshops en rond actuele en verrassende kwaliteitsthema’s.
Bekijk de reacties van de congresbezoekers en schrijf u alvast in.

TRAININGEN
Met onze trainingen maakt u kennis met de vele toepassingsmogelijkheden van
ManualMaster. Bedoeld om uw kennis van onze software bij te spijkeren en de nog
onbekende wegen te verkennen.
Naar ons complete trainingsprogramma

LAAT HET ONS WETEN
Wilt u reageren op REVISIE of heeft u een interessant onderwerp om te bespreken?
Laat het ons weten.
REVISIE is een uitgave van ManualMaster waarmee we u op de hoogte brengen van
inhoudelijke ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

ManualMaster

Contact

De Wederik 4
3355 SK Papendrecht

(+31) 078-6446888
info@manualmaster.com

Als u geen informatie meer van ons wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

