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ServiceNow Safe Workplace-suite
met vier apps en dashboard
We helpen onze klanten om iedereen terug te laten keren naar de werkplek
ServiceNow heeft Safe Workplace geïntroduceerd, een suite met vier apps en een
dashboard dat bedrijven helpt bij het beheren van de essentiële stappen voor de
terugkeer van werknemers naar de werkplek en bij het ondersteunen van de gezondheid
en veiligheid van iedereen. De Safe Workplace-appsuite is direct beschikbaar op
servicenow.com/safeworkplace en wordt aangestuurd door het Now Platform.
Met ServiceNow Safe Workplace kunnen bedrijven de gereedheid van zowel hun
personeel als de werkplek beoordelen terwijl ze zich voorbereiden op de terugkeer van
werknemers naar de werkplek.
Workforce en Workplace Readiness Apps, plus Safe Workplace Dashboard

1.
2.

Employee Readiness Surveys

3.

Workplace Safety Management

4.

Workplace PPE Inventory Management

Employee Health Screening

Meet de gereedheid van het personeel voor terugkeer naar de werkplek
Regelmatige en empathische communicatie met werknemers is nog nooit zo belangrijk
geweest. Met de Employee Readiness Surveys-toepassing van ServiceNow kunnen organisaties
de gereedheid van hun werknemers voor terugkeer naar de werkplek meten. HR-leiders kunnen
voortdurend in contact staan en communiceren met werknemers om inzicht te krijgen in hun
persoonlijke gereedheid, beschikbaarheid en een tijdsbestek voor terugkomst vast te stellen, hun
interesse in een terugkeer naar het werk te beoordelen en zorgen zoals persoonlijke gezondheid,
familieverplichtingen en angst over veiligheid op de werkplek duidelijk te maken. Werkgevers
kunnen op basis van de respons de stappen uitmeten en bepalen die nodig zijn om ervoor te
zorgen dat werknemers zich veilig voelen wanneer ze terugkeren.

Employee Readiness Surveys-app:
meet de gereedheid van
werknemers voor terugkeer
naar de werkplek

Beheer sociale afstand, ploegendiensten en hygiëne op de werkplek om de veiligheid van
werknemers te ondersteunen
Workplace Safety Management biedt werkplekservicemanagers de mogelijkheid om snel
schone en werkplekken met voldoende afstand te configureren zodat werknemers veilig terug
kunnen keren naar hun werkplek. In samenwerking met afdelingsleiders kunnen ze werknemers
in ploegen toewijzen aan de beschikbare werkplekken voor een bepaalde periode.

Employee Health Screening-app:
screen werknemers voor een veilige
terugkeer naar de werkplek

Safe Workplace Dashboard
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Bereid werknemers voor op een veilige terugkeer naar de werkplek
Met de Employee Health Screening-toepassing van ServiceNow kunt u werknemers
eenvoudiger screenen op verhoogde temperatuur als controle om mogelijke
verspreiding van infecties op de werkplek te voorkomen. Bedrijven kunnen
werknemers screenen, de resultaten worden vastgelegd en afhankelijk van de
resultaten kunnen personen worden toegelaten of geweigerd. Beheerders kunnen
trends bekijken via een rapportagedashboard en de terugkeer van werknemers in
hun faciliteiten bijhouden.
Bovendien helpt de PPE-toepassing (Personal Protective Equipment: persoonlijke
beschermingsmiddelen) organisaties bij het beheren en bewaken van de
behoeften van de werkplek ter ondersteuning van de fysieke veiligheid van
personeel. Het biedt in één snapshot een uitgebreid overzicht van de voorraad
per faciliteit, een totaaloverzicht van de gehele werkplek en historische
gegevens over de manier waarop de hoeveelheid apparatuur in de loop der tijd
is veranderd. De huidige voorraadniveaus kunnen dagelijks worden bijgewerkt
voor nauwkeurig en realtime voorraadbeheer.

Workplace PPE Inventory
Management-app: beheer
PPE-voorraad om te voorzien
in de gezondheidsbehoeften
van werknemers

Workplace Safety Management-app: beheer afstand, ploegendiensten en
schoonmaak op de werkplek ter ondersteuning van de veiligheid van werknemers

Bekijk de gereedheid van uw organisatie om open te gaan in een oogopslag
Het ServiceNow Safe Workplace Dashboard biedt gegevensvisualisatie voor alle
Safe Workplace-apps. Het dashboard bevat een kaart en openbaar beschikbare
infectiegegevens waarmee organisaties de dichtheid van besmettingsgraden
geografisch kunnen zien en specifieke locaties kunnen bekijken. Werkpleklocaties
zijn gemarkeerd om aan te geven dat ze open kunnen gaan en blijven, op basis
van de gereedheid van het personeel en de werkplek.
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