
O SA Occurrence Manager é um gerenciador de 
ocorrências e não conformidades. O sistema 
identifi ca as concentrações de incidentes e, com 
isso, permite transformá-las em oportunidades 
de melhorias

SA Occurrence Manager

Gire a tela do seu dispositivo 
para uma leitura mais confortável, 
caso esteja visualizando este 
documento pelo celular ou tablet.



Com workfl ow abrangente e funcional, o SA Occurrence 
Manager permite gerenciar sistematicamente a evolução 
de todas as etapas do registro e análise das ações 
corretivas, preventivas e preditivas da sua organização

Gestão, fl exibilidade
e controle

Conheça as principais aplicações

WORKFLOW
É o fl uxo de tratamento que os registros podem sofrer ao 
longo de sua gestão. Este fl uxo é composto por etapas como 
a de Cadastro, Análise, Execução e Verifi cação. Ao fi nal, os 
registros são arquivados para compor a base de dados que 
será analisada pelos usuários.

PLANO DE AÇÃO
Permite a criação e o controle de execução das ações de 
verifi cação e correção das não conformidades, resultado 
da etapa de análise. É possível visualizar o status de cada 
ação através das funcionalidades de acompanhamento e 
análise.

DIAGRAMA DE ISHIKAWA
Ferramenta amplamente utilizada e alinhada 
aos métodos mundiais de qualidade para a 
identificação de causas prováveis das não 
conformidades e incidentes.

GRÁFICO DE PARETO
Ferramenta de gestão, integrada à solução, que permite a 
visualização da frequência e quantidades de ocorrências 
por categoria, facilitando a interpretação e decisão do 
gestor, defi nindo prioridades de tratamento e atuação.

RELATÓRIOS
Possibilita gerar relatórios completos conforme a opção 
selecionada através dos fi ltros selecionados. Permite 
guardar estes fi ltros, compartilhá-los e a geração de 
diagramas e painéis.

INDICADORES DE DESEMPENHO
Sistema integrado ao SA Performance Manager. Permite 
a alimentação automática de indicadores com os 
resultados dos registros e tratamentos para uma visão 
completa e efi ciente do ciclo PDCA nas organizações.

INTEGRAÇÃO COM PORTAIS
Facilmente integrado a Sites, Intranets, Wikis e demais 
sistemas corporativos.

Conheça as principais aplicações



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

  Gerenciamento visual de todas não conformidades;

  Flexibilidade para utilização em diversos segmentos;

  Utilização intuitiva e desdobramento visual;

  Geração automática de indicadores;

  Notifi cação por meio de e-mails do sistema ou corporativos;

  Módulo de workfl ow simplifi cado para registro de ação imediata;

  Padronização de Cadastro de não conformidades;

  Registro Anônimo de não conformidades;

  Monitoramento e execução de ações oriundas de não conformidade.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades


