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Nasadenie exe pass ako efektívny nástroj riadenia certifikácie pre ISO

Prehľad riešenia:

Nahradenie papierovej formy evidencie dokladov
moderným elektronickým riešením evidencie,
správy, schvaľovania a archivácie podkladov
potrebných pre certifikačný audit ISO 9001:2008

Krajina
Slovenská republika
Odvetvie
Výskum

Situácia
GA Drilling je spoločnosťou, ktorá pracuje v rámci najmodernejších

Profil zákazníka

technológii v ťažobnom priemysle. Pre spoločnosť používajúcu
najmodernejšie nástroje pre výskum je dôležité nie len pracovať
s najmodernejšími technológiami v rámci oblasti svojho podnikania,
ale tiež využívať najmodernejšie technológie pre zabezpečenie chodu
organizácie. Z tohto dôvodu sa organizácia rozhodla nahradiť
pôvodnú

evidenciu

dokumentácie,

schvaľovania

a archivácie

podkladov pre certifikačný audit ISO 9001:2008.
Obchodné ciele
•

Skrátiť dobu prípravy na certifikačný audit

•

Zredukovať

záťaž

na

pracovníkov

zodpovedných

za

GA
Drilling
je
high-tech
spoločnosť,
ktorá
vyvíja
a
komercionalizuje
prelomovú
technologickú
platformu
PLASMABIT.
Technológia
umožňuje zásadnú úsporu času a
nákladov
v
porovnaní
so
súčasnými
technológiami
a
otvára
nové
možnosti
v
ťažobnom priemysle (ropa a
zemný
plyn),
v
oblasti
geotermálnej energetiky, ako aj v
segmente baníctva.

certifikáciu
•

Vytvoriť prehľadnú a komplexnú databázu dokumentov
potrebných pre certifikáciu a archiváciu

•

Nahradiť proces schvaľovania v papierovej forme

•

Zabezpečiť plynulý priebeh certifikačných audito

Veľkosť spoločnosti
50 - 100
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Riešenie
Spoločnosť exe navrhla riešenie pre jednoduchú a komplexnú
evidenciu, správu, schvaľovanie a archiváciu všetkých podkladov
potrebných pre certifikačný audit ISO 9001:2015. exe pass je jedna
časť zo súboru riešení exe Paperfree, ktoré prioritne slúžia na:
ü

úplné nahradenie štandardných papierových dokumentov

ü

zefektívnenie evidencie a zníženie personálnej záťaže

ü

logické a intuitívne centralizovanie archívu dokumentov

Navrhovaná aplikácia exe pass je komplexným riešením pre
certifikačný audit ISO 9001:2015. Cieľom aplikácie je úplne nahradiť
papierovú

formu

dokumentácie,

formuláre

a

archívy

vďaka

elektronickej forme týchto dokumentov v samotnej aplikácii. Tá je
prepojená

s doménou

zákazníka

vďaka

čomu

rozpoznáva

hierarchickú štruktúru zamestnancov a na jej základe jednoducho
definuje

všetky

potrebné

prístupové

práva

k aplikácii,

resp.

dokumentom. Zahŕňa tiež automatizované schvaľovacie procesy pre
dokumentovú časť, ako aj pre nahlasovanie a riešenie nových
nezhôd, pozorovaní a bezpečnostných incidentov. Vytvorená je tak,
aby v čo najväčšej miere odbremenila zamestnancov ako aj vedenie
spoločnosti v prípravách na certifikačný audit. exe pass je nasadené
tak, aby bolo možné rýchlym spôsobom pridať rozšírenia pre ďalšie
typy certifikácií. Medzi najväčšie prednosti riešenia patrí to, že celá
dokumentácia, procesy a archívy sú centralizované na jednom
mieste, zoradené logicky a intuitívne, čo predikuje hladký priebeh
certifikačného

auditu.

Funkcie

boli

zabezpečené

vďaka

sofistikovanému využitiu širokého potenciálu platformy SharePoint
Online, ktorá ponúka výkonný a spoľahlivý kooperačný priestor.
Aplikácia je navrhnutá tak, aby bola možná efektívna a plnohodnotná
spolupráca dotknutých osôb pred auditom súčasne na jednom či
viacerých dokumentoch.
Prínosy riešenia
ü

Výrazné skrátenie doby prípravy na certifikačný audit

ü

Jednoduchý a rýchly proces vytvorenia a schvaľovania

ü

Plynulejší priebeh samotných ISO auditov

ü

Jednoduché riadenie prístupov k dokumentom v aplikácii

ü

Rýchlejší a bezproblémový prístup k podkladom a histórii
priebehu auditov dostupných na jednom mieste

ü

Zabezpečenia verziovania v súlade s legislatívou

ü

Interaktívne potvrdenia prečítania dokumentu

ü

Odbremenenie zodpovedných pracovníkov a členov

Východisková situácia
Evidencia všetkých dokumentov a
schvaľovacích
procesov v
papierovej forme sa stala zastarala
a neefektívna. Postupne rastúce
nároky si vyžiadali modernizáciu
interných procesov.
Riešenie
Nahradenie papierovej evidencie
všetkých dokumentov pre potreby
ISO
certifikácie
elektronickým
automatizovaným systémom.
Hlavné prínosy riešenia
Významné úspory času
kompetentných osôb.
Výrazné zjednodušenie a skrátenie
doby na prípravu pre certifikačný
audit.
Hladký priebeh samotného ISO
auditu
Jednoduché a rýchle vyhľadávanie
medzi všetkými dokumentami
Rýchly prístup k starším
dokumentom
Produkty a technológie
•
•

SharePoint online
exe pass

Profil partnera
exe, a.s. poskytuje od roku 1990
služby a riešenia v oblasti
informačných technológií
zákazníkom na troch kontinentoch.
Zaoberá sa vývojom softvéru,
projektovaním a implementáciou
informačných systémov,
lokalizáciou a globalizáciou
softvéru a outsourcingovou
podporou infraštruktúry. Je
držiteľom certifikátov ISO
9001:2015, ISO 170001, Microsoft
Gold Certified Partner a mnohých
ďalších.
Kontakty
exe, a.s.
Slávičie údolie 6
811 02 Bratislava
Tel.: 02 - 67 296 111
Fax: 02 - 67 296 666
Info@exe.sk , www.exe.sk

manažmentu od manuálnych procesných činností
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