
Quality Control 
in a demanding world

Hoe digitalisering kan helpen 
om Quality Assurance en 

Quality Control afdelingen 
meer lucht te geven.



Herkent u deze  
7 uitdagingen?

Door steeds veranderende eisen en aandachtsgebieden van 
certificerende instellingen en klanten is het opzetten en bijhouden 
van het kwaliteitssysteem moeilijk en tijdrovend werk.

Terugkoppelen van afwijkingen na een kwaliteitsinspectie laat 
daardoor langer op zich wachten waardoor er on voldoende 
gevoel van urgentie bij de afdelingen ontstaat. 

Er zijn wel geautomatiseerde systemen maar deze sluiten 
niet aan op uw wensen en maatwerk is een kostbare zaak. 
Bij elke wijziging gaat de meter direct lopen.

Het gaat in de QC-systemen alleen over 
wat beter of anders moet en nooit eens 
over alles wat goed gaat!

Registratieformulieren veranderen voortdurend en bestaan vaak 
uit Excel-sheets of papieren exemplaren waardoor de verwerking 

ervan lang duurt en trendanalyses lastig te maken zijn.

Voorafgaand aan een audit moeten de laatste ‘gaatjes’ nog snel 
worden dichtgelopen om minors of majors te voorkomen.  

Dit terwijl de kwaliteitsafdeling liever proactief te werk gaat.

De meeste systemen zijn weinig flexibel 
terwijl er steeds vaker op veranderingen 

moet worden ingespeeld.
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Quality Control 
in het kort

Het gaat in de QC-systemen alleen 
over wat beter of anders moet en nooit 
eens over alles wat goed gaat!
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Het wordt vaak gezegd: “garbage in is 
garbage out.” Het is daarom van het 
grootste belang dat controle rondes  
op een juiste en samenhangende wijze 
gelopen worden. Op dezelfde manier 
geprotocolleerd en goed onderbouwd. 

Onze app zorgt ervoor dat de juiste 
waarneming en toelichting op een 
praktische manier tot stand komt. Dat 
je een ronde naar eigen inzicht kan 
indelen en dat je bij een onderbreking 
gelijk weet waar je gebleven bent.

Onnodig om te zeggen dat het 

digitaliseren van de input een echte 
gamechanger is als het gaat om 
rapporteren, archiveren en trend-
analyses. Taken maken we gelijk aan 
zodat de betrokkenen direct weten 
waar actie genomen moet worden.

Quality Assurance is niet meer 
weg te denken. De belangen zijn enorm.  
Het is daarom essentieel om overzicht te  
houden of alle controles op het juiste moment  
en op de correcte manier worden uitgevoerd.
 
Door realtime tijdens een ronde 
afwijkingen te rapporteren kan er 
proactief aan de oplossing gewerkt 
worden. Zo lopen we minder achter 

de feiten aan en kunnen we op basis 
van de automatisch gegenereerde 
trendanalyses zien dat we onze 
doelen bereiken en vasthouden.
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Graag vertellen wij 
u meer over hoe 
onze producten uw 
leven gemakkelijker 
kunnen maken. 

Bel ons op 010 - 244 55 44  
of mail naar info@n-sure.it
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Het is van het grootste belang dat we de tijdens 
de gelopen ronde aangemaakte taken direct 
op de voortgang kunnen volgen. Het is voor alle 
betrokkenen een groot voordeel als de noodzakelijke 
actie gebaseerd is op een actuele waarneming.  
Zo zorgen we dat de Quality Assurance transparant 
en voor iedereen begrijpelijk blijft.

De trendanalyse van de uitgevoerde 
taken is belangrijk. Deze geeft antwoord  
op de vraag of we bij de opleiding 
en interne trainingen van de mede
werkers de juiste afwegingen maken. 

De directe koppeling tussen de taken 
en het 1-2-3 leerplatform maakt het 
overzichtelijk en eenvoudig om hierop 
bij te sturen.
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