
FULL DEL SERVEI

Time To Quality ® (TTQ)
Aplicació en línia per a sistemes de gestió



Què és TIME TO QUALITY®?
Es tracta d'un software en modalitat SaaS per facilitar la gestió diària del Sistema de Qualitat,

Medi Ambient i Seguretat Laboral i Salut, Seguretat Alimentària, etc., dissenyat per

aconseguir la implicació de tot el personal de l'empresa en el Sistema de Gestió i permetre a

l'Administrador del Sistema orientar el seu temps per aportar valor, minimitzant la necessitat

de realitzar tasques burocràtiques.

Qui utilitza TIME TO QUALITY®?
Empreses de tot tipus de sectors industrials i de serveis.
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Quin és el model SaaS o “Software as a Service?

Aquest model de negoci de programari se centra en facilitar l'accés a aplicacions multiinquilí,

en les quals comparteixen el mateix proveïdor i infraestructures de maquinari i programari

utilitzant Internet com a canal de distribució, sent el proveïdor responsable de

l'emmagatzematge d'aquestes aplicacions (Hosting) i de l'administració, suport, manteniment

i seguretat de la informació i/o dades de l'empresa client.

El model SaaS té com a objectiu oferir el lloguer del programari a través de la xarxa, com a

alternativa a la compra d'aplicacions perquè l'empresa que contracta el proveïdor eviti grans

inversions per la compra de programari, que com a màxim pot ser prohibitiva, especialment

per a la PIME.

La idea és, per tant, llogar en lloc de comprar, externalitzar en lloc d'afrontar grans

despeses.
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• Cost: Minimitza el cost de la gestió de sistemes informàtics. L'externalització d'aplicacions

pot reduir el cost de les aplicacions operatives al 50% o més. Vostè paga per l'ús i el

servei amb una factura recurrent totalment predictible.

• Actualització contínua: Li permet escapar dels cicles de renovació de maquinari /

programari i prendre el control sobre el cost de l'explotació tecnològica.

• Reducció de la sortida de capital: Allibera l'empresa de les inversions de capital, els

costos administratius i els costos d'actualització. Elimina els costos de posada en marxa

d'aplicacions i la necessitat d'actualitzar maquinari i xarxes.

• Eliminar problemes de compatibilitat: Els usuaris ja no s'han de preocupar de si el seu

maquinari és prou potent com per utilitzar l'aplicació o si instal·lar el programa crearà

conflictes amb un programari ja instal·lat. Simplement s'accedeix en línia a través d'un

navegador en el seu PC, Tauleta o Telèfon.

• Disponibilitat 100%: L'usuari té accés a l’applicació

24 hores al dia, els 365 dies de l'any.
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Avantatges del model SaaS?



Quines són les característiques de Time To Quality®?
1) Dashboard – Permet identificar i accedir ràpidament a les tasques de cada usuari.

2) Incidències – Per a la gestió de reclamacions i no conformitats de tot tipus.

3) Accions – Facilita la vinculació amb les incidències i la verificació de la seva eficàcia.

4) Objectius – Permet la gestió i el desplegament d'objectius corporatius a través de

l'organització.

5) Indicadors – Facilita el seu càlcul i seguiment, així com la seva vinculació amb els objectius i

accions que es desemborsen en cas d'incompliment.

6) Formació – Per a la gestió d'accions formatives i la seva avaluació.

7) Definicions de Lloc de Treball (DLTs) – Facilita la seva definició i la identificació de les

necessitats formatives.

8) Instal·lacions i equips – Per a la gestió de les tasques de:

a. Manteniment Preventiu

b. Manteniment Correctiu

c. Calibració

d. Verificació

e. Inspeccions Normatives

9) Revisió del Sistema – Facilita la redacció de l'informe de revisió

gestió de la gestió recuperant tota la informació del període analitzat.
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Time To Quality ®
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SERVEI:

Fases d'un projecte tipus de implantació de

l'aplicació TTQ:

a) Definició de les necessitats d'abast i

parametrització:

• Configuració de perfils i permisos d'usuari;

• Centres a implementa;

• Mòduls a tenir en compte i definició

paràmetres per mòdul;

• Importació de dades clau: usuaris, clients,

proveïdors, productes.

b) Formació d'usuaris per mòduls (presencial o a

distància).

Temps d'implementació 

molt ràpid

Permet la notificació de 
tasques

Multi

usuari

Multi

idioma

Apte per a 
usuaris no 
avançats

Multi

delegació



MÉS INFORMACIÓ: 
www.addworksystems.com
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http://www.addworksystems.com/

