UTRZYMAJ SWÓJ CERTYFIKAT
Z POMOCĄ AUDYTU ZDALNEGO SGS
TWÓJ PARTNER CERTYFIKACYJNY
W TYM TRUDNYM CZASIE

AUDYT ZDALNY

W czasie obecnego globalnego kryzysu zdrowotnego SGS
jest nadal Twoim partnerem w zakresie oceny zgodnoci.
Jako lider w badaniach, certyﬁkacji i inspekcji, szybko
i skutecznie dostosowujemy siê, aby zminimalizowaæ
zak³ócenia w dostarczaniu us³ug dla naszych klientów.
Nasza technologia i dowiadczenie pozwoli³y nam
kontynuowaæ dzia³alnoæ, zapewniaj¹c w razie potrzeby
opcje zdalnego audytu. Globalna produkcja i aktywnoæ
gospodarcza zwolni³y, ale siê nie zatrzyma³y. Wiele ﬁrm
nadal funkcjonuje, na wszystkich kontynentach. Posiadamy
odpowiednie narzêdzia oraz zatwierdzenia akredytacyjne
aby móg³ utrzymaæ swoje certyﬁkaty.

Audyt zdalny jest przeprowadzany czêciowo lub
ca³kowicie poza audytowan¹ lokalizacj¹ za pomoc¹
aplikacji telefonicznych i/lub komputerowych.
Audyt bêdzie siê sk³ada³ ze wszystkiego, co zwykle
obejmuje audyt na miejscu. Pracownicy, którzy
zgodnie z planem audytu podlegaj¹ audytowi,
powinni byæ dostêpni w zaplanowanych dla nich
czêciach audytu. Tak¿e najwy¿sze kierownictwo
powinno byæ dostêpne w zaplanowanych dla niego
czêciach audytu, w tym w spotkaniu otwieraj¹cym
oraz zamykaj¹cym.

JAK DZIAŁAJĄ AUDYTY ZDALNE
Szczegó³y dotycz¹ce konkretnego audytu mog¹ siê ró¿niæ, ale ogólny proces prawdopodobnie bêdzie wygl¹da³ nastêpuj¹co:
1.

PLANOWANIE
AUDYTU ZDALNEGO
I OCENA DOSTĘPNYCH
NARZĘDZI ICT

3.

USTALENIE DATY
AUDYTU ZDALNEGO

USTALENIE Z AUDYTOREM
SZCZEGÓŁÓW LOGISTYCZNYCH
I TECHNOLOGICZNYCH

2.

5.

PRZYGOTOWANIE I PRZESŁANIE
ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
PRZEZ KLIENTA

4.

AUDYT

7.

RAPORT Z AUDYTU

ZAMKNIĘCIE
EWENTUALNYCH
NIEZGODNOŚCI

6.

ZDALNE TECHNIKI AUDYTOWE SGS

DOSTĘPNE MOŻLIWOŚCI OBEJMUJĄ:

W ka¿dym przypadku nasi eksperci techniczni zalec¹
odpowiedni¹ metodê dla danego audytu. Wymagane
bêdzie sta³e po³¹czenie internetowe. Przed rozpoczêciem
spotkania upewnij siê, ¿e sygna³ nie ma zak³óceñ i mo¿e
obs³ugiwaæ konferencjê internetow¹. Jeli po³¹czenie
zostanie zerwane podczas audytu, audytor skontaktuje
siê z Tob¹ w celu ponownego po³¹czenia.

APLIKACJA DO ZDALNEGO AUDYTU QIIQ

WYSTAWIENIE CERTYFIKATU
(przy pozytywnym wyniku
audytu i jeśli ma zastosowanie)

8.

SGS QiiQ to aplikacja do zdalnego audytu, która ³¹czy
bezporednio audytowany zespó³ z audytorem SGS,
niezale¿nie z jakiego miejsca na wiecie pracuj¹ obie strony.
Audytowani mog¹ wchodziæ w interakcje z audytorem
i udostêpniaæ potrzebne informacje w czasie rzeczywistym.
INTERNETOWE ROZWIĄZANIA KONFERENCYJNE
Nasze zdalne audyty mog¹ te¿ byæ przeprowadzone za
porednictwem ró¿nych popularnych programów do
konferencji internetowych, takich jak Skype i Microsoft
Teams. Podczas planowania audytu zdalnego nasz zespó³
wsparcia zaleci, który system bêdzie najbardziej efektywny
w konkretnym przypadku.

PRZYGOTOWANIE DO AUDYTU ZDALNEGO
Przed rozpoczêciem audytu musisz byæ przygotowany, aby zapewniæ audytorowi wszystko, czego mo¿e potrzebowaæ,
a wiêc m.in.:
1. KLUCZOWY PERSONEL
Wyznaczony personel bêdzie musia³ byæ
dostêpny podczas ca³ego audytu.
Najwy¿sze kierownictwo powinno byæ przygotowane na
obecnoæ podczas spotkañ otwieraj¹cego i zamykaj¹cego,
a tak¿e o ró¿nych porach podczas audytu, jeli pojawi¹
siê pytania.
2. DOKUMENTACJA

3. DOSTĘPNOŚĆ LOKALIZACJI
Niektóre standardy i procesy certyﬁkacji mog¹
wymagaæ obejrzenia audytowanej lokalizacji. Jeli tak jest
w Twoim przypadku, dopilnuj by na miejscu by³ kto, kto
oprowadzi audytora przez placówkê za pomoc¹ kamery
internetowej lub w telefonie. Szczegó³y techniczne
zostan¹ omówione i ustalone przed rozpoczêciem audytu.
4. POŁĄCZENIE INTERNETOWE

Audytor prawdopodobnie poprosi o przes³anie
poczt¹ elektroniczn¹ ró¿nych dokumentów, aby mo¿na je
by³o zdalnie przejrzeæ, w tym plany oraz zapisy z audytów
wewnêtrznych, protoko³y ze spotkañ oraz ustalone
dzia³ania kierownictwa, reklamacje, rejestry niezgodnoci,
wszelkie dokumenty dotycz¹ce kluczowych procesów, itd.

Do przeprowadzenia audytu zdalnego
konieczne bêdzie po³¹czenie WIFI.
Przed rozpoczêciem audytu przetestuj aplikacjê lub
system konferencyjny i zapoznaj siê z ich funkcjami.
Nasz zespó³ wsparcia w razie potrzeby s³u¿y pomoc¹.

TO MUSISZ WIEDZIEĆ
Co się stanie, jeśli audyt zdalny nie obejmie wszystkich wymagań lub mój audyt jest audytem certyﬁkującym
lub recertyﬁkującym?
Postaramy siê wykonaæ zdalnie jak najwiêksz¹ czêæ audytu. W przypadku, gdy nie jestemy w stanie w pe³ni
zweryﬁkowaæ skutecznoci systemu zarz¹dzania i z tego powodu nie jestemy w stanie ukoñczyæ ca³ego audytu zdalnie
(jest to bardziej prawdopodobne w przypadku audytu recertyﬁkuj¹cego), SGS zorganizuje póniejsze przeprowadzenie
dzia³añ na miejscu.
W stosownych przypadkach SGS mo¿e tymczasowo przed³u¿yæ wa¿noæ certyﬁkatu o maksymalnie szeæ (6) miesiêcy
na podstawie pozytywnego wyniku audytu zdalnego, a nastêpnie przeprowadziæ audyt na miejscu przed wyganiêciem
certyﬁkatu, aby potwierdziæ zgodnoæ z wymaganiami.

POZOSTAJEMY DO DYSPOZYCJI
Rozumiemy, ¿e jest to trudny czas, dlatego jestemy tutaj, aby odpowiedzieæ na wszelkie pytania dotycz¹ce
utrzymania certyﬁkacji.

www.sgs.pl

+48 22 329 22 93

pl.certyﬁkacja@sgs.com

