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Gestão de Fornecedores

OTIMIZA O ATENDIMENTO
ÀS NORMAS

TREINAMENTO E SUPORTE
ON-LINE SEM CUSTO

ESPAÇO ILIMITADO EM
BANCO DE DADOS

ISO, ONA, OHSAS, TS, AS, PBQP-h,
ABNT, NR, ANVISA, entre outras,
além de se adaptar aos requisitos
internos da empresa.

Você não paga por orientação
assistida, chamado ou horas
técnicas e pode solicitar suporte
sempre que precisar.

Armazene todos os arquivos, o
histórico de revisões de documentos,
indicadores, não conformidades, entre
outros, sem custos adicionais.

TOTALMENTE INTEGRÁVEL
AO ERP DA EMPRESA

CONTRATAÇÃO POR
MÓDULOS

ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA
SEM CUSTO

Elimine o retrabalho integrando,
sem custos, o sistema de SGQ da
Qualyteam ao banco de dados do
seu software de gestão.

Adquira apenas os módulos que
precisa. À medida que sua empresa
desenvolve o SGQ, pode contratar
módulos adicionais.

Você sempre terá a versão mais
atual do sistema. As atualizações
são automáticas e ocorrem assim
que uma melhoria é implantada.
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1. Cadastro

2. Inspeção

3. Avaliação

Ao cadastrar os critérios para seleção
e avaliação dos fornecedores,
o gestor formaliza o que é importante
para sua empresa. Nessa etapa
também são cadastrados os produtos
e serviços de cada fornecedor,
facilitando o controle do processo
de aquisição.

O BUY auxilia o gestor na avaliação
das características dos produtos e
serviços, assegurando a qualidade
do processo produtivo desde
o início. Em caso de produtos e
serviços não conformes, o BUY
envia ao fornecedor um email
sobre o desvio identificado.

Avaliando seus fornecedores através
dos critérios cadastrados, o gestor
promove a melhoria contínua
da cadeia de suprimentos. Através
de gráficos, o BUY apresenta
o desempenho de cada fornecedor,
facilitando a análise e gestão sobre
o mesmo.
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NOSSAS SOLUÇÕES

Melhore sua cadeia
de suprimentos

Estou tendo problemas com um fornecedor que não cumpre
prazos de entrega. Como devo proceder?

Gestão de fornecedores
em 3 passos

No BUY você tem um histórico de todas as inspeções de produtos e avaliações de fornecedores,
neste caso você pode abrir uma não conformidade para o fornecedor direto do sistema.
O fornecedor recebe o relatório com a avaliação do seu desempenho e com todos os critérios que
deveria cumprir para atender sua empresa e com um prazo para responder a não-conformidade.

Nossas soluções
Visão do sistema

Como faço para avaliar fornecedores que são prestadores de serviço?
Com o BUY, avaliar fornecedores prestadores de serviço é muito mais prático. Primeiro você vai
definir quais os critérios para selecionar fornecedores, depois irá definir critérios de inspeção dos
serviços e depois vai avaliá-los periodicamente de acordo com esses critérios, tal como orienta a
Norma ISO9001.

Que medidas eu posso tomar para assegurar que os produtos/
serviços comprados atendam os requisitos especificados?

O BUY permite que você cadastre os critérios de aceitação dos produtos e serviços adquiridos. Ao
utilizar o BUY para a inspeção dos produtos e serviços adquiridos por sua empresa, você assegura
que os mesmos são inspecionados e recebidos conforme desejado. Quando um produto/serviço
não está de acordo com o desejado, o BUY permite que você envie ao fornecedor uma mensagem
informando sobre o desvio identificado durante a inpeção do produto/serviço fornecido.
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VISÃO DO SISTEMA

MAIS DE 11 MIL USUÁRIOS ATIVOS EM MAIS DE
100 EMPRESAS DE TODOS OS TAMANHOS E SEGMENTOS

Conheça clientes do seu segmento em www.qualyteam.com.br/clientes

Documentos
Indicadores
Não conformidades
Auditorias
Fornecedores
Calibrações
Pessoas
Riscos

Conheça todos os módulos em www.qualyteam.com.br/software

FAÇA UM TESTE:

WWW.QUALYTEAM.COM.BR/BUY

