
Zure negozio-prozesuen 
eraginkortasuna
kontrolatzeko
modurik erosoena, 
orain mugikorrean ere!

AUDITORETZEN, IKUSKAPENEN 
ETA INKESTEN ZERBITZUA

Auditoritzen, ikuskapenen, inkesten eta abarren txantiloiak 

sortu; Zer elementu ikuskatu behar den zehazten du eta emaitzak 

uztiatzen ditu. Funtzionalitate honi esker, inprimakiak guztiz 

pertsonalizatu ahal izango dituzu, zure negozio-beharretara egokituz; 

negozio-arloen arabera sailkatuz, galdera eta erantzun kuantitatibo 

edo kualitatibo ugari sortuz.

Zure prozesuen betetzea arin eta estandarizatu eran kontrolatzen 

du Gainera, erosoago izateko, zure ekipoek, lekuan bertan, iPhone, 

smartphone edo tablet batetik bete ahal izango dituzte inprimakiak.

Zurekin gaude zuri laguntzeko!



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

Abantaila    
guztiak gure 
bezeroentzat

Diziplina anitzeko talde bat 
izango duzu zure zerbitzura, 
eta modulua 2 ordu baino 
gutxiagoan erabiltzeari 
buruzko online prestakuntza.

Modulua kudeatzeko 
euskarri aurreratua:neurrira 
eta beti eskura!

Etengabe hazten ari den 
tresna ebolutiboa, 
zure negozio-prozesuak 
etengabe hobetzeko.

Auditoretza eta ikuskapen 
mota desberdinen ezarpen 
pertsonalizatua egiten dugu. 
Bezero bakoitzari neurriko 
jantzi gisa egokitzen diogu 
tresna, behar zehatzetarako 
irtenbide zehatzak emanez.

Neurrira egindako txostenak 
sorrera (auditoretzak 
elkartzea, datuen ustiapen 
pertsonalizatua BI bidez).

•	 Inprimakiak erabat pertsonalizatu, konfiguratu daitezkeen erantzun-
patroi kuantitatiboei (puntuazioarekin) edo kualitatiboei esker (datak, 
testuak, hautaketa bakarrak edo anizkoitzak)

•	Auditoretza adimendunak garatu, erabaki-zuhaitzen bidez, 
erantzundako galdera bakoitzaren emaitzaren arabera auditatzeko aukera 
ematen dutenak

•	Kudeaketa-fluxua kontrolatu, zehaztuz: zer erabiltzailek egin behar 
dituzten, zer erabiltzailek baliozkotu behar dituzten emaitzak edo zer 
erabiltzailek kontsulta ditzaketen

•	 Jakinarazpen-sistema: auditoretzak esleitzekoa, fluxu-kontrolekoa, epez 
kanpoko edo epea amaitzear dagoen auditoretzakoa

•	Hainbat ponderazio eta pisu dituzten arloak, azpi-arloak eta galderak   
sor ditzakezu

•	Mugikorretik edo tabletetik bete ditzakezu inkestak, eMoviliza 
aplikazioari esker

•	Galdera bakoitzari dokumentazioa, irudiak edota fitxategiak erantsi, 
baita argazkiak ere mugikorraren kameratik denbora errealean

•	Auditoretzak zehaztutako aldien arabera egin, automatizatu              
eta programatu 

•	Desadostasunak kudeatu eta antzemandako gorabeherak konpontzeko 
ekintza-planak garatu

•	Ondorioak atera auditoretzen emaitzetatik abiatuta, negozio-adimenari esker

•	Kontratak eta azpikontratak estranetetik edo bere eMoviliza 
Kontraktoretik auditoretzak egiten eta kudeatzen integratu

Zer egin dezaket?

Modulu hau aplikazioaren funtzionalitate guztiekin integratuta dago 
(Koordinazioa,Dokumentu-kudeatzailea, Kalitatea, Ingurumena, Laneko 
arriskuak).

Banaka kontrata daiteke, edo funtzionalitate gisa txertatuta dago, kalitateko, 
laneko arriskuen prebentzioko edota ingurumeneko edozein modulu 
kontratatzean.

Nola kontrata dezaket?

AUDITORETZEN, IKUSKAPENEN 
ETA INKESTEN ZERBITZUA

KONTRATA EZAZU: 85€ -tik aurrera/ hilean


