Grip op een ingewikkeld proces

Studieloopbaan activiteiten, zoals SKC, SLB en aanpak Stuwmeer, zijn vaak complexe processen waar diverse acties in ondernomen
moeten worden. Het succes van de ingezette activiteiten wordt vergroot, als het proces goed verloopt. Als dat zo is, worden de
geplande processen ook daadwerkelijk uitgevoerd. Door de processtappen in een systeem te gieten, houdt u grip op een ingewikkeld
proces. Alle activiteiten van Talent.Sense, gericht op instroom, doorstroom en uitstroom, worden ondersteund door Casehandler.
Casehandler is een zogenoemd ‘zaak’systeem gericht op het optimaliseren van uw werkprocessen. Het geeft inzicht in uw activiteiten
en de status van de afhandeling. Casehandler maakt inzichtelijk welke acties van wie, medewerker of (aankomend) student, worden
verwacht. De kracht van Casehandler zit in de flexibiliteit tijdens de uitvoering, en de aanpasbaarheid aan uw manier van werken. Het
systeem bewaakt de voortgang en geeft managementinformatie. Kortom GRIP de zaak!

Voor het onderwijs
Casehandler biedt onder andere modellen voor studiekeuzetrajecten, selectietrajecten, studieloopbaanbegeleiding,
aanwezigheidsregistratie en de aanpak van langstudeerders. Daarnaast kunnen ook andere onderwijsprocessen worden
geautomatiseerd. Talent.Sense integreert naadloos met Casehandler waardoor processen rondom intake, SLB en aanpak
langstudeerders efficiënt en effectief worden aangepakt.

Het proces
Ieder proces bestaat uit een procesmodel. Nadat dit procesmodel gemodelleerd is op basis van
uw optimale proces, voegen we de benodigde data, documenten, mails en koppelingen toe.
Iedere zaak wordt vervolgens via dit model uitgevoerd. Op basis van het model, beslissingen en
het afgaan van triggers wordt de route automatisch door het systeem bepaald. Dit zorgt voor
eenduidigheid en een constante kwaliteit. Het systeem stuurt en bewaakt!

Procesflexibiliteit

“Theo meldt zich; een gesprek wordt
ingepland. Omdat hij niet verschijnt
wordt het gesprek verzet. Hij krijgt een
opdracht mee met een deadline. Een
student assistent beoordeelt de
opdracht voor de begeleider. Een
verbeter advies volgt per mail. Het
eindresultaat betaalt de volgende stap.”

De afhandeling van het proces zal altijd plaatsvinden volgens het gemodelleerde proces. In de praktijk gebeuren er dingen waardoor
ingrijpen op het proces mogelijk is (het nogmaals uitvoeren of overslaan van activiteiten). De autorisatie hiervoor kunt u zelf bepalen.
Dit geeft de benodigde flexibiliteit die administratieve processen nodig hebben. Aanpassen is mogelijk!

Voordelen van een geïntegreerde aanpak: Casehandler & Talent.Sense
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Altijd real-time inzicht in de status van werkzaamheden binnen ‘zaken’;
Studenten, of aankomende studenten, kunnen zelf afspraken maken
via een eigen website;
Mail en SMS worden automatisch verzonden als dit nodig is binnen de zaak;
Managementinformatie per student en over alle zaken heen;
Integratie met een leerlingvolgsysteem of andere applicaties behoort tot de
mogelijkheden;
Rollen en gebruikers zijn flexibel toe te wijzen aan werkzaamheden en realtime te veranderen;
Routering van werkzaamheden wordt direct aangepast;
Ingrijpen op de procesuitvoering is mogelijk door geautoriseerde gebruikers;
Werkzaamheden worden bewaakt en volgens het procesmodel gerouteerd naar de juiste uitvoerende(n). Werk blijft niet meer
liggen waardoor het resultaat van de activiteit wordt vergroot.

