Hebben uw medewerkers
de voor uw bedrijf nodige kennis?
Heeft u als manager genoeg kennis?
Maakt u gebruik van alle mogelijkheden?
Mind Mapping
Data Mining (gericht vinden)
Onthology (kennis structuur)

Kennisvernieuwing
door gebruik te maken van kennis.

Calculatie uurtarief €45,00 ex BTW
Reiskosten boven de rivieren €35,00
per dag of sessie ex BTW
Vraag offerte of Quick Scan
Maak een afspraak om kennis te maken.
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Heeft u de beschikking over alle kennis
in uw bedrijf of weet u zeker
dat veel kennis ongebruikt is?
Maak kennis weer actief.
Voor de kennis in uw bedrijf heeft u ook betaald.

kennis vernieuwing door:
mind mapping
onthology (kennis structuur)
data mining (gericht vinden)
het helpen van uw bedrijf
met het beschikbaar maken van uw kennis
projectmanagement in
kennisvernieuwende projecten
Maak een Stappenplan om uw kennis management
te realiseren
Kennis management vraagt om:
- structuren, definities en woordgebruik;
- manieren om kennis te benoemen;
-kennis bronnen onderling te vergelijken;
- infrastructuur en software
om aanwezige kennis vast te houden.
Veel kennis management software
is gratis beschikbaar.
Verder zijn wij redelijk betaalbaar.
Dit levert al snel een profijtelijke situatie op
voor uw organisatie.

In een organisatie is te beschouwen als Kennis:
uw werkgebied inhoudelijk; de markt;
de klanten; productie processen;
producten; procedures;
logistieke processen; voorraad; gebouwen;
waardepapieren; licenties; patenten;
administratie; pensioenen; beleggingen;
wettelijke regels; salarisadministratie;
belastingregels; ARBO
en nog veel meer.
Heeft u alles in de grip en beschikbaar?
Kennis is eigendom van uw organisatie
en kan worden gebruikt om
omzet, stabiliteit en winst te bevorderen.
Voordelen van Kennis Management
De totale kennis van een organisatie
bevat de wegen naar nieuwe kennis.
Werknemers vertrekken of gaan met pensioen
en nemen hun inzicht en kennis mee.
Veel kennis blijft opgeslagen in brieven, rapporten,
verslagen, databases.
Bij verandering van markt, van product, van strategie
kan kennis hard nodig kan zijn.
Vertrouwelijk en veilig.
Wij kunnen ook de beveiliging van uw knowledge bekijken,
evenals de juridische situatie van uw knowledge assets.

