
Para atender a necessidade de aprimoramento 
contínuo das organizações, a Interact 
desenvolveu um sistema que permite planejar e 
gerenciar auditorias. A gestão fi ca mais segura, 
transparente e competitiva com as boas práticas 
do mercado

SA Audit Manager 

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



O SA Audit Manager prevê todas as etapas de auditorias 
em um workfl ow fl exível e dinâmico, adaptando-se aos 
diversos modelos de negócios e auditorias

Segurança, transparência
e dinamismo

Conheça as principais aplicações

PLANEJAMENTO DE AUDITORIA
Gerencie os ciclos de auditorias da sua organização ao 
visualizar aqueles que estão em andamento, os anteriores e 
os futuros. A ferramenta possibilita a impressão de relatórios, 
realização de consultas aos usuários, uso de checklists, 
defi nição dos papéis dos auditores e inserção das mais 
diversas informações que compõem todo o conjunto de 
dados relacionados.

WORKFLOW PARA CADA ETAPA
Os gestores dos ciclos e das auditorias têm a possibilidade 
de gerenciar os cronogramas de auditorias conforme seus 
status. Cada etapa possui sua característica e requerimento 
de ações, seja no planejamento, na execução, na avaliação 
das constatações e ações e na análise dos resultados. 
O sistema permite inúmeras auditorias simultâneas.

CRONOGRAMA E EXECUÇÃO
Esta funcionalidade permite ao gestor dos ciclos e das 
auditorias o planejamento e defi nição de detalhes das 
atividades a serem executadas, tendo sempre à vista os 
recursos e prazos.

MONITORAMENTO
O monitoramento permite o acesso às auditorias para 
consulta, acompanhamento e avaliação dos resultados. 
Os próprios gestores podem utilizá-la para acompanhar a 
evolução dos seus cronogramas.

CONTROLE DE NÃO CONFORMIDADES
Acompanhe as ocorrências geradas pelas auditorias, 
deixando os gestores cientes dos avanços das não 
conformidades apontadas pelos auditores, sua evolução 
e correção.

MOBILE
O acesso mobile permite ao auditor aplicar suas 
auditorias de forma remota, com facilidades que vão 
desde responder os checklist a criar evidências dos 
pontos de verifi cação e suas não conformidades.

Conheça as principais aplicações

CRIAÇÃO DE CHECKLISTS
Crie múltiplas listas de verifi cação a serem utilizadas 
nas auditorias. Elas podem estar alinhadas e embasadas 
em metodologias, boas práticas, normas, políticas da 
empresa, certifi cações e uma infi nidade de possíveis 
enquadramentos. São os pontos que serão verifi cados 
ao longo da auditoria e que ainda podem ter vínculo com 
itens de “normas”.

RELATÓRIOS AUTOMATIZADOS
Os relatórios das auditorias podem ser gerados 
ao longo de sua execução, para acompanhamento 
em tempo real. Já no fechamento da sua execução, 
é possível compilar as informações de checklist, 
constatações, ações e comentários fi nais
dos envolvidos.



Entre em contato e saiba
mais sobre os nossos serviços

0800 643 5100

Componentes disponíveis e complementares

Benefícios e funcionalidades
  Workfl ow fl exível e dinâmico seguindo a ISO 19011:2002;

  Gerenciamento completo dos programas de auditorias;

  Controle de compromissos e agenda de auditores;

  Registro de não conformidades de melhorias e pontos fortes/fracos;

  Criação rápida e fácil de cronogramas de atividades;

  Gerenciamento de normas, itens e requisitos/critérios;

  Perfi s diferenciados de acesso ao sistema: auditores, líderes e gestores;

  Relatórios automatizados de auditorias com fi ltros dinâmicos;

  Melhora na tomada de decisões, apoiando a gestão dos processos e riscos da empresa;

  Gestão e controle sobre as auditorias, programas, auditores e checklist de verifi cação.
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