
La forma més còmode 
de controlar l'eficiència 
dels teus processos      
de negoci, ara també    
al mòbil!

SERVEI D'AUDITORIES, 
INSPECCIONS I ENQUESTES

Crear plantilles d'auditories, inspeccions, enquestes, etc; 

determina quin element auditar i explota els resultats. Gràcies a aquesta 

funcionalitat podràs personalitzar totalment els formularis i adaptar-

los a les teves necessitats de negoci; classificant per àrees de negoci, 

creant múltiples preguntes i respostes quantitatives o qualitatives.

Controla el compliment dels teus processos de forma àgil i 

estandaritzada. A més a més, per a una major comoditat, els teus 

equips podran omplir els formularis des d'un iPhone, un smartphone 

o una tablet sobre el propi terreny. Estem amb tú per ajudar-te!



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

Tots els   
avantatges per  
als nostres clients

•	 Personalitzar completament els formularis gràcies als patrons de resposta 
configurables quantitatius (amb puntuació) o qualitatius (Dates, textos, 

seleccions úniques o múltiples)

•	Desenvolupar auditories intel·ligents mitjançant arbres de decisió, que 

permeten auditar segons el resultat de cada pregunta contestada

•	Controlar el flux de gestió, definint els usuaris que han de realitzar-les, els 

que han de validar els resultats o els que poden consultar-los

•	 Sistema de notificacions: d'assignació d'auditories, de control de flux, 

d'auditories fora de termini o pròximes al vèncer el termini

•	 Pots crear àrees, subàrees i preguntes amb diferents ponderacions i pesos

•	 Pots emplenar les enquestes des del mòbil o tablet gràcies a l'APP 

eMoviliza

•	Adjuntar documentació, imatges i / o fitxers a cada pregunta, fins i tot 

fotos des de la càmera del mòbil en temps real

•	Automatitzar i programar la realització d'auditories per períodes definits

•	Gestionar no conformitats i desenvolupar plans d'acció per a resoldre les 

incidències detectades

•	 Treure conclusions a partir dels resultats de les auditories gràcies a la 

intel·ligència de negoci

•	 Integrar a contractistes i subcontractistes en la realització i gestió de 

les auditories des de l'extranet o des del seu eMoviliza Contractor

Què puc fer?

Aquest mòdul està integrat amb totes les funcionalitats de l'aplicació (Coordinació, 
Gestor Documental, Qualitat, Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals).

Es pot contractar de forma individual, o bé ja incorporat com a funcionalitat 
al contractar qualsevol dels mòduls de qualitat, prevenció de riscos laborals 
i / o medi ambient.

Com ho contracto?

SERVEI D'AUDITORIES, 
INSPECCIONS I ENQUESTES

CONTRACTA'L DES DE: 85€ / mes

Disposaràs d'un equip 
multidisciplinari al teu 
servei i formació en línia 
sobre l'ús del mòdul en 
menys de 2 hores.

Un suport avançat de 
gestió del mòdul, a mida      
i sempre a mà!

Eina evolutiva en constant 
creixement per a la 
millora contínua dels teus 
processos de negoci.

Realitzem la implantació 
personalitzada dels 
diferents tipus d'auditories i 
inspeccions. Adaptem l'eina 
a cada client com un vestit 
a mida, aportant solucions 
concretes per necessitats 
específiques.

Creació d'informes a mida 
(agrupació d'auditories, 
explotació personalitzada 
de dades mitjançant BI)


