GA VOOR KWALITEIT
Herkenbaar?
▪
▪
▪
▪
▪

Heeft u regelmatig nieuwe medewerkers in dienst en bent u veel tijd kwijt met het inwerken?
Vindt u het fijn als nieuwe medewerkers sneller kennis van uw kaart hebben?
Wilt u dat nieuwe medewerkers vaardigheden nog sneller onder de knie krijgen?
Zou u een extra tool, zoals een inwerk app, van toegevoegde waarde vinden in uw bedrijf?
U heeft een handboek, maar deze wordt eigenlijk niet (goed) gelezen door nieuwe
medewerkers?

Dan is ‘Mijn Inwerk App’ iets voor u!
Bespaar tijd op het inwerken van nieuwe medewerkers en zorg dat de kennis beter
blijft hangen! Nieuwe medewerkers kunnen zich met uw op maat gemaakte inwerkapp makkelijk thuis of in de trein voorbereiden op hun eerste werkweken.
In deze brochure vindt u precies wat ‘Mijn Inwerk App’ is, hoe het werkt en wat u er
mee kunt. Lees snel verder!

WAT IS ‘MIJN INWERK APP’?
Uw eigen inwerk app, op maat gemaakt
voor uw bedrijf!
▪
▪

Mijn Inwerk App gebruikt uw eigen foto’s: uw bar, uw keuken en uw terras!
Inhoud en teksten stemmen we samen met u af op uw bedrijf

Boordevol korte filmpjes!
▪
▪

Snel de belangrijkste info in 1 tot 2 minuten
Relevante informatie voor nieuwe medewerkers

Korte quiz na elk hoofdstuk!
▪
▪
▪

Test de kennis: check op een leuke manier of de teksten echt gelezen zijn
Zie de voortgang van uw nieuwe medewerkers
Spreek makkelijk af wat ze voor hun eerste werkdag thuis al doorgenomen hebben

Simpel bij te werken!
▪
▪
▪

Als u met Facebook kunt werken, lukt dit ook!
U kunt alle teksten, foto’s en uw assortiment op elk moment eenvoudig aanpassen via uw
online dashboard: daar heeft u ons niet meer voor nodig!
Tip: maak een van uw medewerkers hiervoor verantwoordelijk!

HOE WERKT HET?
Makkelijk in gebruik
▪
▪

▪

Mijn Inwerk App is makkelijk in gebruik: alle informatie is
overzichtelijk gebundeld in verschillende hoofdstukken
Nieuwe medewerkers maken aan de hand van deze hoofdstukken
kennis met uw bedrijf en leren de belangrijkste vaardigheden:
van het omgaan met gasten, het belang van hygiëne, productkennis van uw kernassortiment tot alle dagelijkse werkzaamheden
op de vloer
Heldere structuur, met de onderwerpen die voor u interessant zijn

Nieuwe medewerker/
nieuw product?
▪
▪

Technische uitleg:

Voeg zelf eenvoudig onbeperkt nieuwe medewerkers toe. Oudmedewerkers verwijdert u in een handomdraai
Verander producten in uw assortiment en pas teksten en foto’s
aan: alles is op elk moment makkelijk door u zelf bij te werken

i

Een app klinkt mooi, maar brengt veel beperkingen met zich mee en vraagt gebruikers vaak om toegang tot veel persoonlijke gegevens.
‘Mijn Inwerk App’ is mede hierom opgezet als een mobiele site met de look en feel van een app. Het grote voordeel hiervan is dat het
voor al uw medewerkers met verschillende telefoons en besturingssystemen altijd werkt! Ook hoeft u ze nooit achter de broek aan te
zitten voor updates: op het moment dat u iets wijzigt, is dit direct doorgevoerd bij alle gebruikers.

VOORBEELD

Uw logo als icoon

Inlogscherm bij
eerste gebruik

Informatieve pagina’s
met uw foto’s en
teksten op maat

Overzichtelijke menu en
submenu-structuur

Quizvragen
passend bij uw
bedrijf

NA AANKOOP
Stap 1: Afstemming inhoud
▪

We stemmen met u de inhoud op hoofdlijnen af. Op basis van uw bedrijfstype en wensen
overleggen we welke hoofdstukken voor uw bedrijf interessant zijn

Stap 2: Uw foto’s
▪
▪

U ontvangt van ons een overzicht met de gewenste foto’s bij uw hoofdstukken. Deze foto’s
ondersteunen de teksten en onderwerpen in de app en maken hem herkenbaar voor uw team
U kunt deze foto’s in uw bedrijf zelf maken met uw telefoon. Wellicht heeft u al eens
professionele foto’s laten maken van uw bedrijf, dat is natuurlijk ook goed!

Stap 3: Fine tuning
▪

U ontvangt de voorgestelde inhoud per hoofdstuk en past dit indien gewenst nog verder aan
naar uw persoonlijke voorkeur. Dit kan telefonisch, per e-mail, net wat u wenst!

Stap 4: Presentatie app & uitleg
▪

i

We presenteren u uw app en geven uitleg over het gebruik ervan. U kunt de app nu gebruiken
voor uw team!

Stap 5: 1 jaar support
▪

We helpen u graag indien u nog vragen heeft! Onze helpdesk staat telefonisch en per mail voor
u klaar

AANBIEDINGSPAKKET
U KRIJGT:

INVESTERING:

✓ ‘Mijn Inwerk App’ op maat gemaakt voor

uw bedrijf
Makkelijk door u up to date te houden
Toegang tot de kennisfilmpjes
Quiz per hoofdstuk
Dashboard voor u als ondernemer
Live presentatie en uitleg
Geen fee per gebruiker: onbeperkt
medewerkers toevoegen!
✓ 1e jaar webhosting van uw app
✓ 1e jaar updates en onderhoud
✓ 1e jaar support van onze helpdesk
✓
✓
✓
✓
✓
✓

HOSTING & SUPPORT

Na het eerste jaar, jaarlijks:

✓ Webhosting van uw app
✓ Updates en onderhoud
✓ Support van onze helpdesk

EENMALIG

€ 1.495,- (excl. btw)

€ 95,- (excl. btw)
EERSTE JAAR: € 0,-

JAARLIJKS

VRAAG AAN VIA:
telefoon:
e-mail:
web:

024-3244763
app@siebenheller.nl
http://www.mijninwerkapp.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie, we helpen u graag!

