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AUTOMATYZACJA AUDITU
System NND Audit to kompleksowe rozwiązanie wspierające planowanie i przeprowadzanie procesu auditu. Pełna automatyzacja procesu auditu w NND Audit to
komfort i wygoda pracy dla użytkownika. System automatycznie wskazuje komórki
organizacyjne i osoby, które znajdują się w zakresie auditowym w zależności od auditowanego procesu. Możliwe jest tworzenie listy pytań na podstawie wskazanego
obszaru auditowania (procesu, dokumentu, komórki organizacyjnej lub innego zdefiniowanego zakresu). Auditorzy mają także możliwość odnotowywania odpowie-
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dzi, dowodów, ustaleń, wniosków oraz dodawania załączników. Cały audit odbywa
się w formie elekronicznej (zbierane są odpowiedzi, dowody i wnioski z auditu). System NND Audit zapewnia zainteresowanym osobom automatyczne generowanie
informacji i monitów w ramach przeprowadzanego auditu. Do każdego z auditu
możliwe jest też załączenie dodatkowych plików w postaci skanów, zdjęć, czy też
dokumentów jako dodatkowych dowodów. System stanowi doskonałe źródło do
wszelkiego rodzaju analiz i raportów.

Ergonomia
PRZEPROWADZANIE AUDITÓW
System NND Audit to nieodzowne i obiektywne narzędzie do oceny procesów, komórek organizacyjnych i całego przedsiębiorstwa. System NND Audit to rozwiązanie
dla Organizacji chcących sprawnie planować oraz przeprowadzać audity zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.
Dostęp poszczególnych użytkowników do procesu auditu

Funkcjonalność

Korzyści

częścią przeprowadzanych auditów. Umożliwia dokładne
planowanie i ewidencję auditów. W ramach auditu określa się cele auditu, skład auditorski, daty auditu, miejsce
i czas spotkań, pytania i wyniki auditowe. Dodatkowo
istnieje możliwość przeprowadzania różnych rodzajów
auditów, a następnie grupowanie ich wg wybranych założeń.

DANE WYKORZYSTYWANE DO PLANOWANIA AUDITU
- cel i zakres,
- obszar/miejsce,
- pytania/uwagi,
- niezgodności/zagrożenia,
- skuteczność podjętych działań.

odbywa się w ramach przydzielonych uprawnień. Pozwala to w znaczący sposób usprawnić proces auditu oraz
zwiększyć dyscyplinę pracy poprzez zachowanie pełnego
nadzoru nad terminowością przebiegu auditu. Wszystkie
dane ze wszystkich auditów gromadzone są w jednej,
centralnej bazie danych. Dodatkowo system wyposażony
został w możliwość planowania auditu w oparciu o wcześniej przeprowadzone audity.
PLANOWANIE I EWIDENCJA
System NND Audit umożliwia ograniczenie lub wyeliminowanie dokumentów w formie papierowej, będących
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Harmonogram auditów – wzór z metryką auditu

GENEROWANIE RAPORTÓW
Oferujemy
Państwu
system
mający skutecznie wspomóc doskonalenie Państwa systemu zarządzania
Organizacją. System automatycznie
generuje plan oraz raport z auditu.
Dodatkowo umożliwione zostało
tworzenie dowolnych raportów z całego procesu auditu, zarówno w trakcie jak i po. Raz przygotowany raport
automatycznie uzupełnia zawarte
w nim dane.
WBUDOWANE RAPORTY
NND AUDIT
- macierz auditów (kto z kim przeprowadzał audit i jaki dział temu auditowi
podlegał),
- harmonogram auditów (zaplanowane audity w zadanym przedziale czasowym),
- dane do oceny dokonywanej przez
auditorów (zbierane automatycznie
dane z auditów).

WSPÓŁPRACA
Z POZOSTAŁYMI MODUŁAMI
NND Audit stanowi uzupełnienie pozostałych modułów NND
INTEGRUM wspomagających zarządzanie danymi i informacją.
W szczególności NND Audit stanowi
doskonałe uzupełnienie takich systemów, jak NND DOC, NND Process
i NND Claims. Istotnym elementem
integracji jest możliwość zgłoszenia niezgodności lub spostrzeżeń
powstałych podczas auditu bezpośrednio do systemu nadzorującego
niezgodności i realizowane działania. Dodatkowo istnieje możliwość
bezpośredniego
przekazywania
informacji i danych o audicie do
systemu NND Integrum z dowolnego komputera w sieci wewnętrznej
lub zewnętrznej.

GŁÓWNE KORZYŚCI:
- sprawne planowanie i przeprowadzanie auditów,
- pełna automatyzacja auditu,
- eliminacja dokumentacji papierowej auditu,
- przeprowadzanie auditu w formie elektronicznej,
- możliwość przeprowadzania
różnego rodzaju auditów,
- autoryzacja przetwarzania
informacji,
- skrócenie czasu przeprowadzenia auditu,
- krótsze i skuteczniejsze przygotowanie się do auditu,
- pełna kontrola nad procesem
auditowym,
- zmniejszenie ilości auditów
wewnętrznych,
- możliwość wszechstronnej analizy auditowanych obszarów,
- zgodność z polityką bezpieczeństwa informacji,
- integracja z pozostałymi modułami systemu NND Integrum.

Raporty z przeprowadzonych auditów
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Twój lokalny przedstawiciel:

ul. Smukalska 33,
Bydgoszcz 85-565
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Tel.: +48 (52) 360 44 48
Fax: +48 (52) 360 44 45
NIP: 953-106-55-92
REGON: 09138515
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