VisibleThread
tot 45% besparing op review én meer kans op succes!
Wilt u ook flink besparen op het analyseren en reviewen van documenten? Wilt u zeker
zijn dat uw document goed leesbaar is en “de spijker op zijn kop slaat”? Maak dan
kennis met VisibleThread en ervaar hoe makkelijk het voortaan is om de rode draad te
vinden in een grote hoeveelheid documenten.
VisibleThread analyseert automatisch de inhoud van MS Office en PDF files op taalgebruik,
zinsbouw en structuur. Met VisibleThread worden slecht geschreven zinnen en ongewenst
taalgebruik in één oogopslag zichtbaar. Hiermee kun je in minder tijd en met minder mensen
het document beoordelen op kwaliteit.
Kwaliteit van documenten
Met VisibleThread kun je tegelijkertijd in
verschillende documenten het woordgebruik
vanuit verschillende invalshoeken analyseren.
Welke woorden in welke documenten zorgen
voor een verhoogd aansprakelijkheidsrisico? Of
in welke documenten wordt invulling gegeven
aan duurzaamheid of veiligheid? En op welke
wijze wordt aan de EMVI criteria voldaan?
Hiermee kun je als team zeer doeltreffend
samenwerken met een grotere kans op succes!

Eenvoudig taalgebruik

gebruik van vage woorden zoals “voldoende”,
“mooi”, “beter”, “minimaal”, “maximaal”, “snel”,
“veilig”
etc.
kunnen
tot
verschillende
interpretaties leiden als hieraan geen waarde is
toegevoegd.
In VisibleThread kun je zelf woordenlijsten
maken waarmee je een document scant op
woorden die onduidelijk zijn of kunnen leiden
tot verschillende interpretaties. Hiermee heb je
meteen een overzicht op welke plaatsen je het
document nog duidelijker kunt maken voor de
opdrachtnemer.

Lange zinnen maken het vaak moeilijk om te
begrijpen wat de schrijver precies bedoelt en
maken het analyseproces complex en
langdurig. Door de zinnen korter te maken is
dit probleem makkelijk te verhelpen. Maar dan
moet je wel weten welke zinnen je precies
moet aanpassen.
VisibleThread scant Word documenten en PDF
files automatisch op lange zinnen zodat je snel
ziet welke zinnen je moet aanpassen om een
beter leesbaar document te maken.

Vage termen
Voor opdrachtgevers is het belangrijk dat de
opdrachtdocumenten zoals van een tender of
vraagspecificaties voor één uitleg vatbaar zijn.
Hierdoor kan de opdrachtgever de aanbiedingen beter met elkaar vergelijken. Het

Opdrachtnemers kunnen opdrachtdocumenten
snel scannen op vage termen en zwakke
woorden. Met dit overzicht kunnen ze gericht
vragen stellen aan de opdrachtgever om te
controleren wat er precies wordt bedoeld.

Structuur controle

Teamwork

Om er zeker van te zijn dat documenten
compleet zijn wordt vaak gebruik gemaakt van
templates. Het template bevat een vaste
hoofdstuk- en paragraafindeling en biedt
houvast aan de schrijvers van het document.
Met VisibleThread kun je snel vaststellen of de
schrijvers zich hebben gehouden aan het
template en alle hoofdstukken en paragrafen
voldoende zijn beschreven. Deze automatische
controle helpt je bij het vaststellen van de
compleetheid van het document.

Bij het schrijven van zowel vraag- als aanbod
documenten zijn verschillende schrijvers vanuit
verschillende disciplines betrokken.
De coördinator van dit proces, bijvoorbeeld de
tendermanager, moet erop toezien dat aanpassingen, commentaar, etc. worden verwerkt.

Een winnend aanbod
Om de kans te vergroten dat jouw aanbod
wordt gekozen, is het belangrijk dat je goed
aansluit op de thema’s die voor de
opdrachtgever belangrijk zijn. Als bijvoorbeeld
“duurzaamheid” en “veiligheid” belangrijke
aspecten zijn maak je meer kans als je aanbod
hierop goed aansluit.
In VisibleThread kun je woordenlijsten maken
die passen bij een bepaald thema. Door je
documenten te controleren op het gebruik van
deze woorden ben je in staat snel in te
schatten of je aanbod voldoende invulling
geeft aan het thema.

Meerdere documenten
Veelal bestaan vraag- en aanbod uit een set
van documenten die door verschillende
schrijvers zijn geproduceerd. Het is belangrijk
dat alle documenten in de set consistent zijn
en bijvoorbeeld in eenzelfde mate inspelen op
een bepaald thema.
Met VisibleThread kun je kwaliteits-controles
uitvoeren over een set van documenten. Het
dashboard laat je precies zien wat de
verschillen tussen de documenten zijn zodat je
ze sneller consistent kunt maken.

VisibleThread stelt de coördinator in staat om
commentaar, aandachtspunten, risico’s en
taken, toe te voegen aan documenten.
Daarnaast kunnen de teamleden ook discussies
voeren over de inhoud van het document.
Hierdoor weten de schrijvers wat ze moeten
doen om de kwaliteit van het document te
verbeteren en weet de coördinator altijd wat
de status is.

Voortgang monitoren
Als de schrijvers nieuwe informatie toevoegen
aan de documenten of op basis van review
commentaar aanpassingen maken, zullen er
nieuwe versies van de documenten verschijnen.
De doelstelling is dat de documenten steeds
beter van kwaliteit worden maar dat wil je wel
objectief kunnen vaststellen.
Met VisibleThread kun je de resultaten van de
kwaliteitschecks onder elkaar in een dashboard
weergeven. Hierdoor zie je of de documenten
van versie tot versie beter worden.

Meer kans op succes!
Met VisibleThread verhoog je de kwaliteit van
documenten. Door het automatisch scannen
van documenten wordt het reviewen (wat kan
beter), het kwalificeren (past deze opdracht bij
ons), het controleren (komt de essentie goed
tot uitdrukking) en het aanbod (de spijker op
zijn kop) enorm versneld waardoor je meer
kans hebt op succes!
Synergio helpt bedrijven excellente producten
te ontwikkelen. Wil je meer informatie over de
mogelijkheden van VisibleThread of een
demonstratie stuur dan een email naar
algemeen@synergio.nl of bel ons op 085
2735185.

