INGESOFT

1 INGESOFT
1.1 Menú principal i panel de control
INGESOFT, disposa d’un menú principal desdoblat en varis àmbits principals:
•
•
•

Documentació
Registres
Preferències

A mes contem amb una secció de gestió del sistema on rebrem notificacions, si
disposem els permisos necessaris:
•
•
•
•

Documents aprovats des de la ultima visita
Documents pendents d’aprovar o revisar
Incidències per revisar
Manteniment i calibratges previstos
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•

Accions correctives pendents

1.2 Documentació
El tractament de la Documentació, es basa en la gestió i control del cicle de vida dels
documents segon els perfils d’usuaris i els requisits de les normes aplicables.
El mòdul de gestió de la documentació permet gestionar la documentació del sistema de
qualitat d'acord amb la normativa existent:
•

Classificació per tipus de documents
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•

Control de perfils: Autors, revisors, aprovadors

•

Control de flux: Edició, Revisió, Aprovació

•

Control de visibilitat segons les etiquetes assignades.

Els tipus de documentació habituals son:
•
•
•
•
•

Documentació principal (Política, manual,…).
Procediments Generals / PGA,…
Instruccions de treball, PNT, IT,…
Definició de llocs de treball (DLT)
Impresos
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•
•
•

Normativa i reglamentació
Bibliografia
...

Aquests tipus de documents son totalment configurables en la part de preferències.

1.3 Registres
El tractament dels Registres,
Registres, permet generar i mantenir els diferents registres
associats als sistemes de gestió de la qualitat i del medi ambient de forma específica
però de forma homogènia i de fàcil funcionament, també basat en un sistema de
privilegis segons
egons el perfil de l’usuari i amb utilitats d’impressió i enviament per mail del
document associat al registre.
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Els tipus de registres contemplats son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control de la documentació
Direcció
Recursos Humans / formació
Manteniment equips e instal·lacions
Nous projectes
Proveïdors
Calibratge d’equips auxiliars
Satisfacció clients
Auditories
Gestió d`Indicadors
Informes de Qualitat
Actes de reunió
...

