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ISO Matrix  -  e-ISO dla Twojej firmy 
 

Dlaczego platforma IT? 
Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej do zarządzania 

dokumentacją  np. ISO 9001 jest ekonomicznie uzasadnione? 

Po pierwsze program ISO Matrix służy nie tylko do gromadzenia wymaganych procedur ale 

również do zarządzania innymi rodzajami dokumentacji aczkolwiek skoncentrowany jest na 

dokumentach wynikających z wymagań systemu zarządzania ISO.  

Nikogo nie trzeba już przekonywać, jak ważne dla każdej firmy jest prawidłowe zarządzanie 

dokumentacją i zapisami. Nie ma też przesady w stwierdzeniu, że kto potrafi zarządzać przepływem 

dokumentacji, ten sprawniej realizuje bieżące zadania firmy i w ten sposób uzyskuje przewagę 

konkurencyjną. Krótko mówiąc programy wspomagające zarządzanie dokumentacją zrobiły się 

teraz bardzo ‘trendy’ bo po prostu oszczędzają czas pracowników. 

Generalnie przy niewłaściwym zarządzaniu dokumentacją występują następujące straty: 

 Nadmiar tworzonych dokumentów i zapisów 

 Długi czas dostępu do dokumentów czy zapisów (szukanie) 

 Zbędna archiwizacja dokumentów i zapisów 

 Błędy w dokumentach spowodowane brakiem standardów 

 Perturbacje wynikające z braku nadzoru nad uprawnieniami 

 Czekanie na decyzję, na podpis 

 Niepotrzebny obieg dokumentów zewnętrznych  

 Zbędny obieg dokumentów wewnętrznych 

Więcej na ten temat artykule: ‘Jakie straty ponosi Twoja firma?’  

Jeśli macie Państwo już system zarządzania ISO wdrożony, to jest duże prawdopodobieństwo, że 

jest on nadmiernie przerośnięty zbędną ‘papierologią’. Więcej na ten temat artykule: ‘ISO 9001 - ile 

dokumentacji naprawdę potrzebujemy?’. 

 
Idea działania ISO Matrix   

Oferowane przez nas rozwiązanie udostępnione jest w modelu oprogramowanie jako usługa 

(Software as a Service), dzięki czemu uzyskujecie Państwo: 

 łatwy i przyjazny dostęp do oprogramowania przez Internet  

 możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca poprzez system nadawania 

uprawnień dostępu użytkownikom  

 gwarancję bezpieczeństwa danych w cenie usługi 

 krótki czas wdrożenia zarówno oprogramowania jak i systemu zarządzania ISO 

 brak wydatków na infrastrukturę 

 niskie koszty, ponoszone w formie abonamentu – klient płaci jedynie za korzystanie z  

funkcji oprogramowania 

 serwisowanie w cenie usługi. 

Funkcjonalności ISO Matrix   

ISO Matrix zawiera 4 moduły 

 zarządzanie dokumentacją,  

 zarządzanie audytami wewnętrznymi,  

 zarządzanie niezgodnościami i działaniami oraz  

 mapowanie procesów.  

czyli praktycznie obejmuje wszystkie 6 procedur wymaganych przez normę ISO 9001. 

 

 

http://www.aqme.pl/resources/uploads/files/full-res/Straty_w_Twojej_firmie.pdf
http://www.aqme.pl/resources/uploads/files/full-res/Ile_dokumentacji_potrzebujemy.pdf
http://www.aqme.pl/resources/uploads/files/full-res/Ile_dokumentacji_potrzebujemy.pdf
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Bolączką każdej firmy są dokumenty. A właściwie ich ilość i zarządzanie nimi. Co jest do 

zatwierdzenia? Co jest do modyfikacji? Co jest do autoryzacji? A co powinno być zarchiwizowane? 

Powyższe aspekty i nie tylko, dopiero wyznaczają bieg procesom i decydują o postępie dalszych 

działań. Efektywne zarządzanie dokumentami i w konsekwencji procesami jest jednym z 

kluczowych elementów decydujących o rozwoju firmy i jej konkurencyjności.  

Rozwiązanie ISO Matrix 9000 wspomaga zarządzanie dokumentacją i ma na celu uporządkowanie 

wszystkich dokumentów funkcjonujących w firmie oraz procesów z nimi powiązanych. Jednolite i 

centralne archiwum, które gromadzi wszystkie zasoby oraz zapewnia szybki i łatwy dostęp do 

potrzebnej informacji.  
 

 
 

Jakie będę miał korzyści z modułu: ‘Dokumenty’? 

 Jedna wspólna baza dokumentów 

 Wszystkie dokumenty opisane w taki sam sposób 

 Łatwy dostęp do danych poprzez Internet dla wszystkich upoważnionych osób 

 Możliwość definiowania statusów dokumentów (etapy obiegu dokumentu) 

 Automatyczne wersjonowanie dokumentacji i zapisy zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy Pełnomocnik (i jego szef ) wie ile żmudnej pracy trzeba 

włożyć, żeby uporać się ze zmianami dokumentów systemowych, ich 

wersjonowaniem, opisem dokonanych zmian i ich rejestracją a potem 

z dystrybucją nowych dokumentów, wycofaniem starych ... 

Jeśli pracujesz głównie na wersjach elektronicznych np. w MS Office, 

to  jest niewątpliwie trochę prościej ale i tak musisz te dokumenty 

wersjonować, rejestrować i opisywać zmiany. Wciąż kłopotliwa może 

być dystrybucja i  trudno jest utrzymać porządek w strukturze 

dokumentacji systemowych.  

 

Korzystając z modułu ‘Dokumenty’ te wszystkie problemy praktycznie nie istnieją – po prostu 

piszesz nową procedurę, która jest automatycznie wersjonowana a zmiany są rejestrowane. 

Administrator ma w systemie możliwość zdefiniowania uprawnień dla poszczególnych 

użytkowników np. do edytowaniu lub odczytu dokumentów. 
 

 

DOKUMENTY 
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Zarządzanie audytami wewnętrznymi to system powstały w odpowiedzi na potrzeby każdej firmy, 

która ma wdrożony jakiś system zarządzania ISO. Jak wiadomo, regularne przeprowadzanie 

audytów wewnętrznych jest jednym z tych obszarów ISO 9001 (i innych norm), dla którego 

wymagana jest: 

 udokumentowana i wdrożona procedura,  

 planowanie procesu audytowania (harmonogramy),  

 określenie odpowiedzialności i kwalifikacji osób, 

 pełna dokumentacja i zapisy z przeprowadzonych działań.    

Audyty wewnętrzne przeprowadza się w celu określenia, czy system zarządzania jest skutecznie 

wdrożony i utrzymywany oraz czy jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (np. normą ISO 9001, 

czy wewnętrznymi procedurami). Na podstawie przeprowadzonego audytu systemu zarządzania, 

firma jest w stanie określić obszary wymagające poprawy i doskonalenia.  
 

 

 

Jakie będę miał korzyści z modułu: ‘Audyty’? 

 Jedna wspólna baza audytów zawierająca wszystkie wymagane dokumenty i zapisy 

 Możliwość prowadzenia harmonogramu audytów w sposób elektroniczny 

 Łatwy dostęp do danych poprzez Internet dla wszystkich upoważnionych osób 

 Ewidencja i archiwizacja wszystkich dokumentów procesu audytowego 

Generalnie – moduł ten jest bardzo skutecznym narzędziem dla każdego Pełnomocnika systemu 

zarządzania ISO oszczędzającym jego / jej czas i ułatwiającym nadzór nad wszystkimi 

dokumentami związanymi z audytami wewnętrznymi, które przecież będą zawsze sprawdzane na 

audycie certyfikującym.  

 

 
 

 

AUDYTY WEWNĘTRZNE 
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W audytach wewnętrznych ujawniają się zwykle różne niezgodności, dlatego moduł do zarządzania 

niezgodnościami i działaniami jest naturalną konsekwencją i uzupełnieniem systemu nadzoru nad 

audytami. Jednak zastosowanie tego narzędzia jest znacznie szersze. Narzędzie to może służyć do 

zarządzania: 

 działaniami korygującymi 

podejmowanymi w celu wyeliminowania przyczyn wykrytej niezgodności 

 działaniami zapobiegawczymi 

podejmowanymi w celu wyeliminowania przyczyn potencjalnych niezgodności 

 działaniami korekcyjnymi 

podejmowanymi w celu wyeliminowania wykrytej niezgodności 

 reklamacjami klientów 

 reklamacjami w stosunku do dostawców 

 innymi działaniami doskonalącymi wyroby, usługi, czy procesy, które dla fimy są ważne i 

wymagają stałego monitorowania.  

 
Organizacja jest zobligowana do zarządzania niezgodnościami w ramach wdrożonego systemu 

zarządzania ISO i opracowane przez nas narzędzie zadanie to radykalnie ułatwia. Dzięki niemu 

można: 

 zgłosić niezgodność i zapisać w systemie 

 przypisać niezgodność do działu / osoby w firmie 

 planować działania związane z usuwaniem niezgodności (harmonogram) 

 zarządzać statusem działania (np. zatwierdzone, w realizacji, zakończone) 

Jest to proste i wygodne narzędzie, które może być wykorzystywane we wszystkich przypadkach, 

gdy trzeba planować i monitorować realizację działań przebiegających w firmie.  

 

 
 

Jakie będę miał korzyści z modułu: ‘Niezgodności i działania’? 

 Łatwe spełnienie wymagań normy ISO 9001 (i innych norm ISO) 

 Ewidencja kart niezgodności i działań w elektronicznej formie 

 Proste śledzenie i kontrola terminów realizowanych działań 

 Łatwy dostęp do danych poprzez Internet dla wszystkich upoważnionych osób 

 Możliwość zarządzania innymi działaniami doskonalącymi i prostymi projektami w 

firmie. 

NIEZGODNOŚCI  I  DZIAŁANIA 
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Wzbogacenie systemu o możliwość modelowania i prezentacji wielopoziomowych map procesów 

jest ważnym elementem aplikacji. Pozwala w łatwy sposób prezentować w sposób graficzny  

procesy przebiegające w organizacji.  

Moduł ‘ISO Matrix - Procesy’ nie tylko pomaga w prosty sposób spełnić wymóg normy ISO 9001 

(zidentyfikowania procesów i powiązań między nimi) ale również wspomaga ciągłe doskonalenie 

wdrożonego systemu zarządzania w firmie, bo mapowanie i wizualizacja procesów może być 

wstępem do dalszych działań dla ich optymalizacji i ‘odchudzania’. 

 
Jakie będę miał korzyści z modułu: ‘Procesy’? 

 Jedna wspólna baza map procesów 

 Łatwe spełnienie wymagań normy ISO 9001 (i innych norm ISO) 

 Prezentacja map z wykorzystaniem wbudowanego projektanta 

 Łatwy dostęp do danych poprzez Internet dla wszystkich upoważnionych osób 

 Możliwość umieszczania na mapie procesu skrótów do dokumentów zarejestrowanych w 

programie 

 
ISO Matrix to łatwa w użyciu platforma IT zaprojektowana z myślą o małych i średnich 

przedsiębiorstwach po to, by: 

 łatwo spełnić wymagania ISO 9001 (lub innych norm)  

 uprościć wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządzania ISO (i obniżyć koszty z tym 

związane)  

 ułatwić nadzór nad dokumentacją i zapisami nie tylko ISO-wskimi. 

ISO Matrix to naprawdę proste i tanie narzędzie pomagające utrzymać porządek w dokumentach i 

zminimalizować straty związane z obsługą dokumentacji i zapisów. 

ISO Matrix to również:  

 dostęp do usługi w trybie 24/7  

 aktualizowanie oprogramowania (nowe wersje)  

 dostęp on-line do materiałów szkoleniowych  

 serwisowanie w cenie usługi 

 bezpieczeństwo Twoich danych 

 gwarancja  bezawaryjności  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu ISO Matrix, spytać o warunki i cenę prosimy 

o kontakt tutaj > 

Jako autoryzowany dystrybutor zapewniamy naszym Klientom warunki cenowe identyczne jak 

producent oprogramowania.   

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony, by zapoznać sie z ofertą wdrażania systemów 

zarządzania ISO.  

PROCESY 

 

http://www.aqme.pl/kontakt
http://www.aqme.pl/strona/systemy-zarzadzania
http://www.aqme.pl/strona/systemy-zarzadzania

