
 

 

 

EISOD X – Řízení auditů a zjištění 
 

 Přepisujete data mezi různými systémy ručně? 

Všechny moduly EISODu pracují se stejnými daty v databázi, data jsou do systému 

pořizována pouze jednou. 

 Jak dlouho vám trvá vyplnění dokumentace z interních auditů? 

EISOD Vás provede rychle a afektivně celým životním cyklem auditu, vyplňujete 

pouze podstatné body. 

 Používáte fotodokumentaci zjištění? 

Při použití tabletu můžete foto/video dokumentaci vytvářet přímo z EISODu, fotky 

a videa jsou ukládány do modulu DMS a jsou přístupné z relevantního 

auditu/neshody. 

 Řídíte efektivně všechna zjištění z auditu? Dodržujete stanovené termíny? 

Díky automatickým notifikacím a eskalačnímu mechanismu nezapomenete na 

žádný termín ani nedojde k opomenutí řešení nalezené neshody. 

 Je plnění zjištění prokazatelně dokumentováno? 

Díky integrovanému workflow a kompletní auditní stopě je zpětně prokazatelné 

kdo, kdy a jak neshodu vyřešil. 

 Analyzujete opakovaný výskyt neshod? 

EISOD podporuje analýzu kořenové příčiny a díky přiřazení zjištění konkrétní 

auditované jednotce a kapitole normy umožňuje získat okamžitý přehled o 

opakovaném výskytu neshod. 

 Plánujete harmonogram s auditovaným efektivně? 

Harmonogram v EISODu může být tvořen velmi detailně a je elektronicky 

odsouhlasován s prověřovaným. 

 Máte nastaveny procesy v případě nedostupnosti některého ze zaměstnanců? 

EISOD podporuje zastupitelnost v případě dovolené/nemoci, kdy po dobu jejího 

trvání přebírá oprávnění a povinnosti zastupující. 

 

 

  



 

 
 

       
 

 

 

 Správa a řízení prokazování kvality realizací interních, externích, výrobkových, procesních a 

systémových auditů. 

 Řízení zpracování doporučení, odstranění neshod, zavedení a realizace opatření k nápravě a 

preventivních opatření. 

 Workflow pro plánování a přípravu dlouhodobého programu auditů i plánu jednotlivých 

auditů, pořizování záznamů o zjištění z auditů, vystavení a řízení karet zjištění. 

 Zjednodušení samotného procesu auditu díky vyplňování elektronických dotazníků na tabletu 

přímo v auditovaném místě. 

 Automatické vyhodnocení výsledku auditu na bodové škále, která indikuje vystavení karty 

doporučení nebo zjištění pro konkrétní bodové hodnoty výsledku hodnocení otázky. 

 Znalost kompletní historie práce s auditem. 

 Jednotná evidence zjištění, dostupnost všem zainteresovaným pracovníkům. 

 Odstranění rizika opomenutí některých kroků v procesech interních auditů, řízení neshodné 

práce, nápravných a preventivních opatření. 

 Dodržení termínů plnění akčního plánu. 


