
SOFTIP AUDIT je webová aplikácia vytvorená pre interných 
audítorov pre jednoduché a prehľadné plánovanie interných 
auditov, evidenciu interných auditov na základe plánu 
a s využitím preddefi novanej auditnej mapy a kontrolného 
listu (defi novanie oblastí / procesov, noriem a požiadaviek 
/ otázok). Je nástrojom pre jednoduché „oznámkovanie“ 
jednotlivých otázok s následným výpočtom hodnotenia zhody. 
Súčasťou je mobilná aplikácia pre  možnosť zaznamenania 
nahovorených textov počas auditu, ich prepisu do textu 
a využitie pri evidencii zistení a iných údajov auditu.

www.softip.sk/audit

Interné audity 
rýchlo a ľahko

Komplexné plánovanie a spracovanie 
interných auditov ako dôležitej súčasti 
procesu efektívneho riadenia fi rmy 
v súlade s požiadavkami normy EN 
ISO 19011:2011 Návod na auditovanie 
systémov manažérstva

Všetky dokumenty na jednom mieste
Možnosť uchovania dokumentov v elektronickej forme 
a priamy prístup k nim v evidencii auditov a podnetov

Farebné sledovanie stavu
Nastavenie farebných schém pre možné stavy auditov 
a podnetov pre vizuálne odsledovanie stavu evidovaných 
auditov a podnetov

Prevod hovorenej reči na text
Zaznamenanie hovorenej reči priamo pri audite, automatický 
prepis do textu a uloženie pre následné využitie pri evidencii 
výsledkov auditu

Príprava výstupných dokumentov
Preddefi nové šablóny s možnosťou jednoduchého 
prispôsobenia podľa požiadavky zákazníka pre výstupné 
dokumenty z auditu (záznam o audite, príkaz 
na vykonanie auditu)

Mailové notifi kácie
Automatické odosielanie mailov s úlohami priamo 
z aplikácie
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Zistite viac
Získajte viac informácií na www.softip.sk/audit alebo kontaktujte našich obchodných manažérov 
na adrese obchod@softip.sk. Osobne Vás navštívime a ochotne Vám poradíme.

Sídlo & fakturačná adresa: SOFTIP, a. s., Business Center ARUBA, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava

Poštová adresa & kontakt: SOFTIP, a. s., Europa Business Center, Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica, tel.: +421 48 43 40 111, softip@softip.sk

Všetko na jednom mieste
SOFTIP AUDIT pozostáva z webovej a mobilnej aplikácie. 

    Webová offi  ce aplikácia

Určená pre:
• tvorbu programu interných auditov, ich schválenie a uzatvorenie

• evidenciu a sledovanie auditov (interných plánovaných 
a mimoriadnych)

• evidenciu poverení pre audítorské tímy na vykonanie auditov

• evidenciu a sledovanie podnetov, nápravných opatrení, 
preventívnych opatrení, zoznamy úloh, stav a formy ich riešenia

V evidenciách je možné k záznamom pripájať dokumenty rôzneho 
typu z úložiska používateľa, pripraviť preddefi nované Word 
dokumenty z evidovaných údajov, posielať mailové notifi kácie, 
sledovať históriu zmien. 

Používateľom je možné nastaviť riadený prístup k jednotlivým 
evidenciám a na základe ich roly k službám.

    Mobilná aplikácia 
Určená na použitie priamo pri výkone auditu: 
nahovorená reč audítora sa prevedie do textovej formy, je možné 
odfotiť fotodokumentáciu a odoslať pre ďalšie spracovanie 
v offi  ce aplikácii.

Prínosy
• Prehľadná evidencia auditov a podnetov na jednom mieste

• Jednoduchá príprava auditu

• Významná úspora času pri spracovaní auditu

• Všetky súvisiace dokumenty uložené pri audite/podnete

• Prehľadná  evidencia auditov a podnetov s farebným 
zvýraznením stavu

• Príprava word dokumentov z evidovaných údajov podľa šablóny 
zákazníka

• Mailové notifi kácie s linkom na konkrétne miesto pre 
zaznamenanie výsledku

• Logovanie zmien
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