SERVIÇO DE AUDITORIAS,
INSPECÇÕES E PESQUISAS

Cria modelos de auditorias, inspeções, pesquisas, etc; determina
que elemento auditar e exploda os resultados. Graças a esta funcionalidade poderá personalizar totalmente os formulários adaptando-osàs
suas necessidades de negócio; classificando por áreas de negócio,
criando múltiplas perguntas e respostas quantitativas ou qualitativas.
Controle o cumprimento de seus processos de forma ágil e padronizada. Além disso, para maior comodidade, seus equipamentos poderão
preencher os formulários desde um iPhone, um smartphone ou um
tablet no próprio terreno. Estamos com você para ajudá-lo!

A forma mais
confortável de controlar
a eficiência dos seus
processos de negócio,
agora também
no telemóvel!

SERVIÇO DE AUDITORIAS,
INSPECÇÕES E PESQUISAS
Como o contrato?
Este módulo está integrado com todas as funcionalidades da aplicação
(Coordenação, Gestor Documental, Qualidade, Meio Ambiente, Prevenção de
Riscos Laborais).
Pode ser contratado individualmente ou vem já incorporado como funcionalidade
ao contratar qualquer dos módulos de qualidade, prevenção de riscos laborais
e/ou meio ambiente.

CONTRATE-O DESDE: 85€ / mês

Que posso fazer?
• Personalizar completamente os formulários graças aos padrões de
resposta configuráveis quantitativos (com pontuação) ou qualitativos
(datas, textos, seleções únicas ou múltiplas)
• Desenvolver auditorias inteligentes mediante árvores de decisão, que
permitem auditar segundo o resultado de cada pergunta respondida
• Controlar o fluxo de gestão, definindo os usuários que devem realizá-las,
os que devem validar os resultados ou os que podem consultá-las
• Sistema de notificações: de asignação de auditorias, de controlo de fluxo,
de auditorias fora de prazo ou próximas a pasar o prazo
• Você pode criar áreas, sub-áreas e perguntas com diferentes
ponderações e pesos
• Pode preencher as pesquisas desde um telemóvel ou tablet graças à
APP eMoviliza
• Anexar documentação, imagens e/ou arquivos a cada pergunta,
inclusive fotos da câmera do celular em tempo real

Todas as
vantagens para
nossos clientes
Você terá uma equipe
multidisciplinar para o seu
serviço e formação on-line
sobre a utilização do módulo
em menos de 2 horas.
Realizamos a implantação
personalizada dos
diferentes tipos de auditorias
e inspeções. Adaptamos a
ferramenta a cada cliente
como um terno sob medida,
contribuindo com soluções
concretas para necessidades
específicas.
Um suporte avançado
de gestão do módulo sob
medida e sempre à mão!
Criação de relatórios sob
medida (agrupamento de
auditorias, exploração
personalizada dos dados
mediante BI).
Ferramenta evolutiva em
constante crescimento para
a melhoria contínua de
seus processos de negócio.

• Automatizar e programar a realização de auditorias por
períodos definidos
• Gerenciar não conformidades e desenvolver planos de ação para
resolver as incidências detectadas
• Tirar conclusões a partir dos resultados das auditorias graças à
inteligência de negócio
• Integrar as contratas e subcontratas na realização e gestão das
auditorias desde a extranet ou desde suo eMoviliza Contractor

% +34 945 291 684
+34 902 550 572

comercial@externalia.com

