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DG.PLUS
Onder de naam DG.PLUS levert 
JD Knowledge een online 
Dangerous Goods applicatie die 
bedrijven in staat stelt met een 
muisklik toegang te krijgen tot de 
grootste database met gevaarlijke 
stoffen. Naast raadpleging van 
wetgeving en stoffenlijsten 
genereert DG.PLUS alle benodigde 
documentatie voor handeling en 
vervoer van uw vracht. Effectief, 
zeer efficiënt en accuraat werken 
met gevaarlijke stoffen. 

Niet voor niets zijn het Ministerie 
van Defensie, Port of 
Amsterdam-Rotterdam-Groningen, 
Martinair, KLM, KLPD enkele grepen 
uit ons klantenbestand.
Zij werken dagelijks met onze 
kennis. Het geeft ze voorsprong.

D G . P L U S

IK.PLUS
Verandering van processen en 
beheren van informatie zijn zoals al 
eerder genoemd de basis voor 
innovatie binnen een organisatie. 
Maar de belangrijkste voorwaarde 
tot succes zijn toch echt uw 
medewerkers. Verandering begint 
immers bij jezelf. Voorzie uw 
medewerkers van de juiste kennis 
een leer ze te innoveren.

JD Knowledge ontwikkelt IK.PLUS 
de online e-learning applicatie voor 
scholing en nascholing voor diverse 
uiteenlopende beroepsgroepen. 
IK.PLUS geeft ze voorsprong.

I K . P L U S

De wereld verandert, onze omgeving verandert, organisaties veranderen en (werk) processen veranderen. 
Organisaties die dit begrijpen zullen zich voorbereiden en vroegtijdig aanpassen om daarmee groei en ontwikkeling 
te blijven waarborgen. Zij zoeken naar oplossingen om hier op in te spelen. Hiermee zullen ze een voorsprong 
opbouwen. 

JD Knowledge ontleent haar bestaan uit een gedachtegoed dat leren en innoveren ieder bedrijf in staat moet stellen 
vroegtijdig aan te passen aan de huidige dynamische omgeving.
Het is een visie waarin wij geloven en die ons inmiddels een voorsprong geeft.

Capturing, developing and sharing knowledge!
JD Knowledge heeft zich als doel gesteld om deze kennis te delen en biedt daarom producten en diensten aan waardoor 
innovatie of voorsprong geen doel is maar een feit. Door het verzamelen van kennis, bundeling van kundigheden en onze 
expertise, zijn wij in staat middels vooruitstrevende technieken deze kennis over te brengen aan organisaties die 
veranderingen omarmen en die net als ons een voorsprong ambiëren!

M E T A . P L U SP O D . P L U S

POD.PLUS
Informatie, kennis of content overbrengen 
online op PC, Tablet of Smartphone is niet 
altijd mogelijk of geniet in sommige 
gevallen niet de voorkeur. Boeken zijn en 
blijven dan de uitkomst. Maar wat als 
content en informatie continu aan 
verandering onderhevig is? Werken met 
verouderde kennis? Wij denken van niet. 
Dit staat namelijk haaks op onze visie. 

JD Knowledge maakt daarom gebruik van 
de “printing on demand” methode en is 
hierdoor in staat om boekwerken uit te 
geven vanaf enkelstuks! Combineer dit met 
ons online content creation centre (C3) 
waarin u zelf de mogelijkheid heeft om uw 
content efficiënt te beheren en u heeft 
voorsprong!

META.PLUS
In ons dagelijks leveren vergaren 
we continu kennis en nemen we 
informatie tot ons om uiteindelijk 
te verbeteren of te groeien als 
individu. Veelal gebeurd dit 
klassikaal of middels zelfstudie 
maar wist u dat wij ook veel kennis 
tot ons nemen, dagelijks, in de 
maatschappij. 

Dit begint al op vroege leeftijd. Als 
we spelen, buitenspelen. Onder 
merknaam MetaPlus levert 
JD Knowledge diensten en 
innovatieve producten voor 
gemeentes die dit proces 
stimuleren. Wij spelen met 
voorsprong.
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