
ISO 9000

Em um mercado cada vez mais exigente, entregar produtos e serviços de qualidade tem sido um grande desafio, que se potencializa ainda 

mais quando a estratégia e os processos de negócio não estão devidamente alinhados, ou quando falhas de comunicação e volumes de 

retrabalho são altos. Quando este tipo de cenário é identificado, é comum que as empresas dediquem grande parte do tempo 

solucionando problemas e com isso não consigam manter o foco no cliente, nem atender suas expectativas de forma adequada, tendo 

como consequência índices de fidelização muito baixos.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento da conformidade, atendendo as 

necessidades dos mais rigorosos regulamentos globais. O Excellence Suite da SoftExpert ajuda as empresas a aderir à norma ISO 9000, 

reduzindo os custos de conformidade, maximizando o sucesso, aumentando a produtividade e reduzindo os riscos. 

A ISO 9000 é uma norma que tem por objetivo difundir a cultura de padronização através de um conjunto de diretrizes de qualidade, que 

ajudam as empresas a cumprir com requisitos e satisfazer as necessidades dos clientes. Esta normativa pode ser aplicada a qualquer 

organização, independentemente do tamanho ou do segmento em que atua.

Visão Geral

Com recursos de colaboração online, a organização e os seus gestores podem comunicar e serem atualizados acerca das iniciativas de 

melhoria contínua, envolvendo mais usuários, equipes, escritórios e unidades de negócio através de uma abordagem sistemática e 

unificada para transformar diretrizes de qualidade em ações.

A solução da SoftExpert permite que as organizações atendam aos requisitos da ISO 9000 de forma fácil, auxiliando no gerenciamento de 

processos, auditorias, não conformidades, indicadores de qualidade, documentos normativos, análises e relatórios, impulsionando a 

eficiência organizacional, reduzindo retrabalho e desperdício. 

Melhoria
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• Redução dos esforços para atender efetivamente os requisitos regulatórios.

• Promoção do compromisso da empresa com a qualidade e satisfação do cliente.

• Melhora a experiência do cliente com produtos e serviços.

• Alinhamento dos objetivos da qualidade a estratégia da empresa.

• Aumento da eficiência e eficácia dos processos de Qualidade.

• Mitigação dos riscos de qualidade e desvio de processos.

• Redução de gastos operacionais desnecessários.

• Melhora na qualidade dos produtos e serviços.

• Consolidação do relacionamento com fornecedores.

• Maximização da retenção de clientes.

• Aumento da transparência na relação com os clientes.

Benefícios

Solução

Action Plan

• Otimize o monitoramento das ações, através de gráficos, relatórios e dashboards.

• Execute as ações em menos tempo.

• Planeje ações corretivas e garanta que serão executadas.

• Avalie a eficácia das ações corretivas

Analytics

• Crie gráficos, diagramas e tabelas, com “drill-down” configurável

• Extraia dados de sistemas ERP, outras aplicações de negócio transacionais, banco de dados relacionais e arquivos.

• Crie analises OLAP (On-line Analytical Processing)

• Configure controles de segurança para cada análise.

Audit

• Armazene e gerencie todos os dados das auditorias, através de um sistema centralizado e seguro. 

• Planeje auditorias por processo ou por departamento

• Configure facilmente workflows automatizados para aprovação das auditorias

• Registre evidências, constatações e nível de conformidade em cada requisito auditado.

• Realize uma análise completa das causas das não conformidades

Competence

• Gerencie continuamente o planejamento de sucessão e o desenvolvimento do colaborador.

• Avalie os colaboradores através de formulários personalizados para cada competência.

• Visualize o perfil do colaborador com gráficos da organização, matriz “9 Box” e outros.

• Defina escalas de proficiência requeridas para cada função.

Document

• Garanta que apenas a última versão do documento esteja disponível, evitando o uso de documentos obsoletos

• Automatize o encaminhamento, revisão e aprovação dos documentos, aumentando a eficiência organizacional.

• Pesquise documentos a partir de quaisquer dados como número, assunto, palavra-chave, etc;

• Mantenha a documentação de qualidade segura e centralizada,

Incident

• Garanta que todos os desvios de qualidade evidenciados, serão registrados e gerenciados.

• Mantenha o histórico dos eventos ocorridos, para apoiar a revisão do planejamento de qualidade.

• Corrija qualquer tipo de desvio, prevenindo problemas futuros em produtos ou processos.

Inspection
• Qualifique rigidamente os fornecedores para descobrir oportunidades escondidas e mitigar riscos.

• Realize a inspeção na entrada de materiais ou na saída de produtos acabados.

• Monitore o desempenho dos fornecedores com indicadores de custo, qualidade, entrega e serviço.

 • Gerencie diferentes perfis de skip lot, permitindo a definição do número inicial de aprovações, número de lotes a serem pulados e 
número de lotes a serem inspecionados em caso de falha encontrada.

Maintenance

• Acompanhe o cálculo automático de custos por técnico, equipamento, atividade, ordem de serviço, período, equipe de 
manutenção e custo estimado de serviço.

• Envie pendências de execução de atividade aos respectivos responsáveis via e-mail;

• Defina a rota com pontos de inspeção;

• Gerencie totalmente as manutenções via Ordem de Serviço;

Performance

• Monitore o desempenho através de portais de indicadores que podem ser compartilhados entre usuários ou departamentos.

• Gerencie scorecards desde o nível estratégico até operacional/pessoal (cascateamento).

• Defina fórmulas de cálculo utilizando uma rica variedade de funções disponíveis.

• Receba notificações antecipadamente, quando há uma tendência de desvio no desempenho.

Problem
• Direcione as ações para outros papéis quando e onde necessário.

• Avalie os riscos na resolução de problemas, tais como urgência, complexidade, tempo de inatividade e impacto potencial.

• Realize a análise e investigação da causa raiz em qualquer etapa do processo de resolução de problemas.

• Acompanhe e controle as ações corretivas e preventivas.

Process • Mantenha o histórico completo das revisões realizadas sobre os processos.

• Compartilhe os processos de negócio, tornando o conhecimento disponível 24x7 aos usuários.

• Otimize os processos de negócio com o auxílio de relatórios de desempenho, gráficos e dashboards.

• Modele, gerencie e modifique os fluxos de trabalho através de ferramenta gráfica, para melhor satisfazer as necessidades do 
negócio.



Project

• Acompanhe e compare em tempo real os valores reais com os orçados.

• Tome decisões eficazes de alocação de recursos com base na disponibilidade, funções e habilidades e competências.

• Controle e gerencie todas as questões em aberto: não conformidades, reclamações, oportunidades de melhorias, e ações 
preventivas/corretivas.

• Acompanhe métricas de projeto, incluindo o status, a fase, os custos, o ciclo de vida e demais indicadores de desempenho de 
forma gráfica.

Risk • Analise e monitore os riscos através de mapas de calor.

• Comunique os resultados através de relatórios e portais configuráveis, tendências e listas dos principais riscos.

• Avalie os riscos considerando suas várias dimensões, utilizando critérios de impacto e probabilidade.

• Aplique a de árvore de decisão para identificar pontos críticos de controle.

Survey

• Produza relatórios dinâmicos e flexíveis.

• Crie novos questionários facilmente.

• Realize a análise crítica sobre os resultados.

• Automatize e programe o envio de questionários e convites por e-mail.

Training

• Demonstre o real e significativo benefício do treinamento ministrado para a organização.

• Avalie em que nível os usuários estão como um grupo, bem como individualmente.

• Determine se os programas de treinamento da organização estão abordando as estratégias da organização definindo cursos por 
departamentos e por processos.

• Acompanhe com o calendário de treinamento a lista completa dos cursos atualmente previstos.

Mapeamento de processos Controle de documentos

Avaliação de auditoria Gerenciamento de não conformidades

Screenshots

Indicadores da qualidade Avaliação dos riscos
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Aviso Legal: O conteúdo desta publicação não pode ser copiado ou reproduzido, no todo ou em partes, sem a autorização prévia da SoftExpert Software. Esta publicação é 
disponibilizada pela SoftExpert e/ou sua rede de afiliados apenas em caráter informativo, sem nenhuma garantia de qualquer tipo. As únicas garantias relacionadas aos 
produtos e serviços da SoftExpert são aquelas declaradas em contrato. Algumas características e funcionalidades dos produtos apresentados nesta publicação podem 
ser opcionais ou dependentes da composição da(s) oferta(s) adquirida(s). O conteúdo deste material está sujeito a alteração sem aviso prévio. Leve sua empresa para o próximo nível
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