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Tiennäyttäjä ”pykäläviidakon” läpi

Quentic-vaatimustenhallinta helpottaa lakisääteisten velvoitteiden noudattamista ja seurantaa
työsuojelu- ja ympäristölainsäädännön osalta. Teemme vaatimusten seurannasta ja hallinnasta
helpompaa tuomalla lakirekisteriinne oikeat säädökset ja pitämälle ne ajan tasalla. Samalla voit
hallita vaatimusten täyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä osana HSEQ-johtamisjärjestelmäänne.
Lakisäädösten ja viranomaisvelvollisuuksien kuvaukset ja päivitykset
Lupien ja määräaikaistarkastusten yksinkertainen hallinta
Vaatimustenmukaisuus sidosryhmien ja muutosten osalta

www.quentic.fi
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Lakirekisteri ajan tasalla
Quentic-vaatimustenhallinnalla pidät yllä rekisteriä oleellisista laeista ja asetuksista keskitetysti mahdollistaen
asianomaisten osapuolten välittömän pääsyn lakirekisteriin. Tietojen ylläpito helpottuu, kun vaatimukset voidaan
synkronoida online-tietokantojen kanssa koko organisaation osalta kerralla. Saat jaettua tehtäviä ja asetettua
muistutukset oikeille vastuutahoille säädösten voimassaolosta ja tarkastuksesta vaivattomasti.

Luvat A:sta Ö:hön
Miten yrityksesi hallitsee olemassa olevat ympäristö- ja muut luvat sekä lakisääteiset tarkastukset? Monesti lupien
hallinta, niiden eritysvaatimukset ja voimassaolo ovat asioita, joiden seuranta pitää olla järjestelmällistä ja tarkkaa.
Luvanvaraiset laitteet ja koneet voidaan asettaa seurantaan laiterekisterissä. Saat myös organisaation toimintaan liittyvät
luvat hallintaan - ensimmäisestä viranomaiskontaktista alkaen lopullisen päätöksen saamiseen asti kaikki käsittelyvaiheet tallennetaan. Tämä tekee lopulta myös kaikista määräajoista, voimassaoloajoista ja oheismääräyksistä läpinäkyviä.

Kaikki tarkastukset nähtävillä
Vaatimustenhallinnassa määrittelet tekniset tarkastukset sekä niiden toistumisvälit. Kompakti tarkastussuunnitelma
tuo kaikki tarkastusvaatimukset yhteen ja näyttää, milloin mikäkin kohde on tarkastettava ja millä tavoin. Voit vastuuttaa, aikatauluttaa ja seurata kaikki lakisääteiset tarkastukset palvelussa keskitetysti. Tarkastuksista voidaan laatia
vuosikello, jonka avulla vältetään ikävät yllätykset. Ota rauhallisesti ja anna automatiikan hoitaa toistuvat tapahtumat
ja pitää sinut ajan tasalla tarkastustoiminnasta. Sinä voit keskittyä johtamaan toimintaa.

Harkitut muutosmenettelyt
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Tiedätkö, mitä vaatimuksia eri asiakkaat, tilaajat, toimittajat, viranomaiset ja muut sidosryhmät ovat teille ylipäänsä
asettaneet? Miten saat tiedon, kun joku vaatimus tietyssä liiketoiminnassa ja tietyssä toimipisteessä muuttuu? Miten
osoitat auditoinnissa, että kyseinen muutos on teillä huomioitu tarvittavissa paikoissa ja tarvittavat toimenpiteet on
tehty? Me voimme auttaa muutostenhallinnassa kaikkien compliance-vaatimustenne osalta. Lain muutokset ja viranomaisten asettamat ehdot edellyttävät yleensä yrityksen sisäistä prosessimuutosta, jonka pitää olla hyvin suunniteltu.
Quentic tarjoaa teille parhaan työkalun muutoksenhallintaa varten.
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