MANTENIMENT, ACTUALITZACIÓ I AUDITORIES SISTEMES GESTIÓ
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ALTRES

NOU SERVEI SOBRE SISTEMES DE GESTIÓ QUALITAT, MEDI AMBIENT i/o
SEGURETAT I SALUT
Assertis ha creat una nova línia de servei per a facilitar la gestió i actualització dels SISTEMES DE GESTIÓ
implantats als seus clients. Es tracta de complir requisits i disposar d’una eina de gestió fàcil, fiable,
econòmica i eficient.
Ha nascut el servei SIGC-ISO (Sistema de Gestió Compartit)

PER QUÈ UN SERVEI NOU ?
Encetem aquest nou servei, basat en que els nostres clients disposin d’un espai personalitzat i privat a la
nostra EXTRANET (sobre plataforma Microsoft Office 365), en la que es pugui interaccionar entre client i
ASSERTIS i gestionar en remot (i amb alguna sessió presencial puntual al cap de l’any), el sistema de gestió
de QUALITAT, DE MEDI AMBIENT i/o DE SEGURETAT I SALUT que la vostra organització disposi. Aplicable
igualment a sistemes integrats de gestió (SIG).

QUINS OBJECTIUS PERSEGUIM?
Pretén fonamentalment els següents objectius:
1. Alliberar la càrrega de la persona responsable interna del sistema de gestió intern de
l’organització.
2. Mantenir el sistema de gestió ISO (qualitat, mediambiental o seguretat i salut) actualitzat,
mitjançant el tutoratge periòdic i continuat per part de l’equip consultor, en coordinació amb el
Responsable dels sistemes de gestió intern de l’organització client
3. Dur a terme un seguiment de la documentació requerida, dels registres i la seva actualització,
amb emissió d’informe i pla d’accions que se’n puguin escaure.
4. Informar de les novetats, variacions i requisits que se’n derivin de la normativa, segons es
publiquin i apliquin.
5. Contribuir a assegurar que el sistema de gestió ISO dels nostres clients, es mantinguin actualitzats
i amatents a canvis i requisits legals que els apliquin.
6. Incloure la realització de les auditories internes de l’organització, si contractades en el Mòdul
corresponent.
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QUIN COST TÉ ?
El SIGC-ISO es modular en els seus serveis disponibles y flexible en la seva planificació, depenent del client.
Igualment en les seves quotes (anual, semestral o trimestral)
MÒDULS (*)

INCLOU

COST DEL SERVEI MODULAR (**)
ANUAL

SEMESTRAL

OBSERVACIONS

TRIMESTRAL

SIGC-ISO-M1

Actualització de la informació requerida
780 €
415 €
219 €
Línia oberta de
del Sistema o Sistemes de Gestió.
1 quota
(x 2 quotes)
(x 4 quotes)
consultes.
Seguiment periòdic personalitzat dels
Objectius i indicadors de mesura dels
Interacció directe
processos.
entre ASSERTIS i el
Registre i actualització d’incidències i/o
client, mitjançant
no conformitats.
una plataforma
Assessorament en identificació dels
segura,
riscos, les oportunitats i els plans d’acció.
confidencial i
Assessorament en registres de formació i
eficient (MS 365)
capacitació dels RRHH.
SIGC-ISO-M2
Tots els punts del mòdul SIGC-ISO-M1
1.225 €
650 €
345 €
Auditoria interna
Auditoria interna del sistema de gestió
1 quota
(x 2 quotes)
(x 4 quotes)
anual
(en remot).
Recolzament en la elaboració de les actes
de seguiment de resultats del sistema de
gestió.
SIGC-ISO-M3
Tots els punts dels mòduls SIGC-ISO-M1 i 1.470 €
770 €
405 €
Inclou una
SIGC-ISO-M2.
1 quota
(x 2 quotes)
(x 4 quotes)
avaluació anual
Elaboració de l’Informe de Revisió del
presencial
Sistema per la Direcció.
(auditoria)
(*) Aquesta modalitat de servei SIGC-ISO requereix, en qualsevol dels tres mòduls, del compromís de participació interna
del/de la Responsable del Sistema de Gestió, per a la interlocució directe amb l’equip intern de consultoria de ASSERTIS, posat a
contribució de l’organització client.
(**) En el cas que l’organització disposi d’un sistema de gestió integrat, els valors de la taula s’incrementaran en:
•
•

Dues normes: quota x 1,25
Tres o més normes: quota x 1,50

Les quotes es liquidaran a l’inici del període d’activació del servei o, en el seu cas, al inici del període temporal escollit.

Cal que sapigueu també que :
❖ ASSERTIS segueix fent serveis de manteniment i Outsourcing presencials, cas que aquesta sigui la
alternativa escolli de preferència per part dels seus clients.

COM HO PODEU CONTRACTAR ?
Emplenant el formulari web que trobareu a la nostra pàgina web, dins l’Àrea de Gestió > SIGC.

