IMPLEMENTACIJA SISTEMA

Uporaba sistema ISO – DOK prinaša:
•
•
•

•
•
•

več prožnosti in transparentnosti
pri
dokumentaciji ISO
sleherno informacijo v zvezi z ISO dokumenti
v nekaj sekundah
bistveno boljšo preglednost vseh zaznamb,
sprememb, medsebojnih povezav med
dokumenti
vsaj 40 % prihranka porabe časa pri delu na
dokumentaciji (ocena uporabnikov)
odlično sledljivost slehernega dokumenta
manjšo možnost neskladnosti med podatki
na evidencah in podatki na dokumentih

Implementacija
slehernega
računalniškega
projekta običanjo ne gre brez precejšnjih dodatnih
angažiranj uporabnika, ki po eni strani prinašajo
novemu uporabniku vrsto enkratnih dodatnih
obremenitev po drugi strani pa podaljšujejo rok
uvajanja sistema. Z našo strokovno ekipo vam
nudimo uvedbo projekta ISO - DOK »na ključ« kar
pomeni, da opravimo vsaj 90-95 % potrebnih del
za zagon sistema. Za uporabnika vsekakor mnogo
prijaznejša, predvsem pa hitrejša pot do polne
operativnosti programa.
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Kljub nesporno pozitivnim učinkom, ki jih
prinaša uvedba standarda kakovosti pa si
ne gre povsem zatiskati oči pred nekaterimi
negativnimi pripombami s katerimi se
ne tako po redko srečujemo v podjetjih, ki
poslujejo po ISO standardu.

Uvedba ISO standarda kakovosti v podjetje je
vsekakor dobra poslovna odločitev. Čeprav
uvedba standarda podjetju sama po sebi še ne
zagotavlja večje poslovne uspešnosti, pa ni
dvoma, da na daljši rok prinaša znatno večje
možnosti za dolgoročnejši obstoj ter stabilen
in zanesljiv položaj na vse bolj zahtevnih trgih.
Vsakršno prizadevanje za dvig in vzdrževanje
boljše kakovosti dela in učinkov pa ima žal tudi
svojo ceno in uvedba ISO standarda ni tu nobena
izjema.

NAJ BODO DOBRE
POSLOVNE ODLOČITVE
ŠE BOLJŠE
Med njimi se najpogosteje najdejo:
•
•
•
•
•

preobilna dokumentacija
nepotrebna papirologija
preobremenjenost zaposlenih z dodatnimi
administrativnimi deli
pomankljiva preglednost in transparentnost
dokumentacije vezane na ISO
dokaj pogoste neskladnosti med
posameznimi podatki na evidencah in
podatki na samih dokumentih

Žal nevedene pripombe v marsikaterem podjetju
niso povsem brez osnove.

Računalniški program ISO – DOK, ki ga nudimo
je namenjen predvsem minimiziranju vseh
potrebnih del, vezanih na ISO dokumentacijo pa
naj gre za:
•
•
•
•
•

izdajanje dokumentov
distribucijo in sledljivost dokumentov
dodeljevanje pravic uporabnikom pri delu z
dokumentacijo
sledljivost sprememb oz. revizij dokumentov
revizijsko sled uporabe dokumenta (kdo,
kdaj in na kakšen način je pristopal do
dokumenta)

