
“Creëer digitale formulieren met cloud-kracht”

Om de werkzaamheden in uw organisatie vast te leggen en 
meetbaar te maken, gebruikt u formulieren. De volgende 
stap is om dit efficiënt en adequaat te doen. Infoware 
voorziet hierin. Snel inzetbaar door de gebruikersvriendelijk-
heid, of het nu gaat om storingsformulieren op de werkvloer, 
mutatieformulieren in de zorg of auditformulieren in een 
dienstenorganisatie. Alle formulieren en registraties hieruit 
zijn binnen de gehele organisatie beschikbaar, vanaf elke 
(mobiele) werkplek.

Infoware in steekwoorden

• Formulieren eenvoudig te maken en te beheren
• Data validatie
• Workflow sturing
• Device afhankelijke layout
• Korte doorlooptijden door gezamenlijk gebruik
• Krachtige zoekfunctie
• Snelle rapportage
• Aanpasbaar beveiligingsniveau
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Herkenbare situatie? 
‘U wordt door uw klant gebeld 
dat een afsproken wijziging 
lang op zich laat wachten. 
U belt vervolgens uw monteur, 
die zegt dat de storingsbon al 
2 weken terug is ingestuurd.
Toch maar een excuus-tele-
foontje naar de klant. De klant 
denkt er echter het zijne van.’

ISO9001:2015 klaar



Cloud-kracht 
Infoware is een cloud-oplossing. Na authenticatie en 
autorisatie zijn de formulieren en registraties overal 
beschikbaar. Dit verkort doorlooptijden in de verwer-
king en biedt mogelijkheden tot snelle escalatie.
Het gebruik is laagdrempelig omdat geen eigen infra-
structuur nodig is, alleen een webbrowser. 

Multi device 
Infoware is geschikt voor verschillende devices als 
notebook, tablet of smartphone. Afhankelijk van het 
device past de layout zich aan. Zo zijn de formulieren 
in het veld, op de werkvloer en achter het bureau 
eenvoudig te gebruiken. Alle registraties zijn centraal 
beschikbaar. 

Overtuig uzelf
‘Dat wil ik wel eens zien’, zegt u? Dat kan,
een maand zonder verplichtingen.
Stuur een email naar info@metaware.nl 
of bel +31(0)50 537 00 80.
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Herkenbare situatie?
‘Ben je net nieuw in de or-
ganisatie en zie je dat vrijwel 
elke vestiging zijn eigen au-
ditformulieren er op na houdt. 
Ze weten niet van elkaar wat 
is geregistreerd en dus wat 
de problemen zijn. Toch wat 
werk aan de winkel.’


