A ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE QUALIDADE POTENCIAM
O SEU NEGÓCIO
A INTRANET DA QUALIDADE é uma solução eficaz, testada no mercado, que serve de suporte às
atividades da área da qualidade de cada empresa e organismo. Visa a organização de todos os
documentos e registos necessários para evidenciar a conformidade do sistema face aos requisitos
normativos - ISO 9001.
A INTRANET DA QUALIDADE torna a estrutura documental mais leve e organizada, permitindo que
todos os colaboradores tenham acesso, de forma centralizada, à documentação do sistema de
gestão da qualidade da organização. Permite rastrear e monitorizar, através de indicadores, todo o
desempenho da organização facilitando a tomada de decisões de gestão. Todas as soluções da
Intranet são passíveis de serem adaptadas a cada área de negócio do cliente.

GESTÃO DE SISTEMAS

CONTROLO DA DOCUMENTAÇÃO

Definição e gestão do plano de auditorias e
revisão do sistema

Aprovação e distribuição controlada de
documentos com envio de alertas

Gestão de não conformidades e reclamações

Arquivo de documentos

Gestão de objetivos e cálculo automático de
indicadores de desempenho dos processos

GESTÃO AMBIENTAL

Gestão de ações e definição de tarefas

Controlo e gestão de resíduos

Envio de questionários de avaliação de

Controlo dos consumos de água e eletricidade

satisfação dos clientes e cálculo automático
dos resultados

Controlo das emissões atmosféricas
Gestão do plano de simulacros

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
Descrição de funções e responsabilidades

COMPRAS

Gestão de competências

Gestão da bolsa de fornecedores

Gestão das necessidades de formação dos
colaboradores da organização

Qualificação e avaliação de fornecedores

Gestão do plano de formação da organização

GESTÃO DE RISCOS

Avaliação da eficácia das ações de formação

Inventário de ativos

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS

Identificação e controlo de riscos

Gestão de equipamentos de medição e
motorização

Gestão do plano de mitigação de riscos

Definição do plano de calibração e
verificação de equipamentos
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