
Qualidade 
diz-lhe 
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Um sistema automático 
totalmente definido para si
Simplificado e com o maior 
intuito de servir a quem 
utiliza. Especialmente 
desenhado para as suas 
necessidades com a abertura 
total para todas 
as plataformas.

Em constante atualização 
sempre com o foco nas suas 
novas necessidades
São atualizações essenciais 
sempre com o foco naquilo 
que a sua empresa necessita. 
Atualizações presentes 
e automaticamente 
transmitidas a partir 
dos nossos canais.

Comunicando de forma 
inovadora e única
De forma direta e simplificada, 
com enfoque na simplicidade 
da forma e na presença 
constante nos seus clientes.

Com um design único, 
simples e apelativo
Sempre com o intuito de simplificar 
a experiência do utilizador, 
preparamos a melhor experiência, 
de forma mais reconhecedora 
e única. 

Obedecendo a todas as 
necessidades da sua empresa
Tudo o que procura para conseguir 
aceder à gestão da qualidade 
da sua empresa. Em qualquer 
dispositivo e dentro de todas 
as suas necessidades.

Acessível em qualquer lugar, em 
qualquer dispositivo, em qualquer 
sistema operativo
Com acesso em qualquer 
navegador, por app móvel ou por 
instalação fixa no seu computador, 
o QMSiTech está definido para 
viajar pelo mundo e levar consigo 
toda a sua empresa à distância 
de um “click”.



O Melhor 
e mais 
completo 
Software para 
a Gestão 
da Qualidade

Gestão Documental
Todos os documentos num só lugar, 
permissões de acesso em pastas 
e documentos, workflows de revisão 
e aprovação, confirmação de leitura, 
histórico de revisões, acessos, 
visualizações e alterações, dashboards 
para melhor controle e armazenamento 
ilimitado de arquivos.

Gestão de Colaboradores
Aceda a toda a informação dos 
seus colaboradores.

Gestão de Atividades
Crie, desenvolva e monitorize todas 
as atividades da sua organização.

Gestão da Manutenção de 
Equipamentos
Visa dar resposta às atividades 
inerentes ao registo dos equipamentos, 
planeamento assim como o registo 
de todas as manutenções preventivas, 
calibrações, verificações e reparações 
efetuadas.
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O que acham de gerir 
a qualidade de toda 
a empresa numa só 
aplicação de software?
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Gestão de Risco
Um processo simples, completo e de acordo 
com a ISO 9001:2015.

Qualificação de Fornecedores
Simplifique o processo de gestão e avaliação, 
selecione os melhores fornecedores de 
produtos e serviços.

Agenda
A maneira mais simples para consultar 
todas as suas tarefas e atividades da sua 
organização.

Bussiness Intelligence
Transforme os dados da sua organização 
em informação qualitativa para uma melhor 
análise e tomada de decisão.

Inquéritos
Crie questionários e inquéritos para conhecer 
a satisfação dos clientes, o feedback dos 
funcionários, estudos de mercado e muito 
mais.Gestão da Formação

Agilize todos os processos 
de formação, desde a avaliação 
das necessidades até à avaliação 
da formação.

Gestão de Projectos
Centralize os seus projetos, 
defina planos e prazos de ação, 
prioridades e responsáveis.

Gestão de Auditorias
Planeamento, elaboração da agenda, 
processos e responsáveis. Auditorias 
e relatórios em tempo real.

Gestão de Constatações
Eficácia no tratamento de 
reclamações, não conformidades, 
oportunidades de melhoria 
e entre outras.
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O Software 
para a Gestão 
da Qualidade 


