Interactieve
risicosessies met de
RiskChallenger app

Waarom
RiskChallenger?
2. Direct toepasbaar

1. Flexibel
Het risicodossier is op een
iPad beschikbaar. Hierdoor
kunt u altijd en overal over
risico’s en de beheersing
daarvan spreken.

In het dashboard van de app
vindt u een helder overzicht
van uw projecten. Deze zijn
makkelijk te exporteren
en staan direct in het
juiste format om in andere
systemen toe te passen.
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4. Tijdig sturen
3. Tijdbesparend
De app maakt gebruik van
‘Speech-to-Text’, hiermee
kunt u alle velden inspreken
in plaats van typen. Dat
scheelt minimaal 50% van
uw tijd!

De app verwerkt de
uitkomsten van de
kwantificering en deadlines
van maatregelen direct. In
het dashboard zijn deze
uitkomsten altijd beschikbaar.
Zo kunt u tijdig sturen op
het nemen van de juiste
maatregelen.

5. Interactief
Deelnemers gebruiken
hun eigen smartphone om
risico’s te kwantificeren.
De resultaten zijn hiervan
direct zichtbaar voor het
gehele team.

Wat is
RiskChallenger?

Meer weten over
RiskChallenger?

RiskChallenger is een app met een overzichtelijk design en tal
van mogelijkheden om risicomanagement interactief en efficiënt
te maken. Stap af van de complexe tabellen en neem uw team
op een interactieve manier mee. Hoe? Laat elke deelnemer
met zijn of haar eigen smartphone een kwantitatieve of
kwalitatieve mening vormen over een risico. De uitkomsten van
uw risicosessie ziet u terug op het dashboard binnen de app. Zo
kunt u altijd en overal de risico’s binnen uw project overzien.

Stuur een mail, bel ons op of kom langs voor een kop
koffie. We beantwoorden graag uw vragen of plannen een
demo-sessie in. Deze organiseren we bij ons op kantoor,
of bij u op locatie.

Hoe ervaart uw team
een risicosessie?
Lange, saaie bijeenkomsten en weinig interactie. Klinkt
dit bekend? Logisch dat uw team niet altijd scherp blijft.
RiskChallenger is een app die dit verandert. Op uw smartphone
of iPad gaat u met uw team interactief aan de slag met het
inventariseren en rangschikken van de risico’s binnen uw
project. Zo maakt u risicosessies weer leuk én interactief.

RiskChallenger is een initiatief van Balance

Piet Heinkade 55
1019GM Amsterdam
020 79 00 312
info@riskchallenger.nl
www.riskchallenger.nl
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