A hatósági vizsgálatok eredményeinek nyomon követése, dokumentumtár
A hatósági látogatások és ellenőrzések még abban az esetben is többlet terhet jelentenek a
gyártók és forgalmazók számára, ha az ellenőrzés
során a hatóság nem emelt kifogást, illetve nem írt
elő javító intézkedéseket. Azokban az esetekben,
mikor a felügyeleti ellenőrzés valamely folyamat
vagy gyakorlat ellen kifogást emel, javító intézkedést ír elő, a feladatok megsokszorozódnak, és
azokat a napi meglévő feladatok mellett kell végrehajtani, illetve a végrehajtást hitelt érdemlően
igazolni. Mindezeket a többlet feladatokat szoros
határidőkkel kell elvégezni, mivel a határidők be
nem tartása többlet bírságot von maga után. Akár
egyetlen telephellyel rendelkező, akár országos
hálózatot üzemeltető vállalatról van szó, a hatósági előírások határidőre történő megoldása komplex, és
rendszerint számos résztvevő együttműködését igénylő feladat.
A FoodSys Minőségellenőrzési és Technológiai Portál LexSys modulja egyszerűen nyomon követhetővé
teszi a hatósági auditok által előírt javító intézkedések végrehajtását és a felelősök elszámoltatását. A
hatóság által kiállított jegyzőkönyvek és határozatok elektronikus kezelése, a rendszerbe épített automatikus értesítések, az ellenőrzés során feltárt hiányosságok és az elvárt javító intézkedések online
kezelése segíti a felelősök munkáját, megkímélve a vállalatot az utólagos többlet büntetés terhétől, amit
a határidő túllépése, vagy egy előírt feladat elmaradt végrehajtása miatt szabhatnak ki. A LexSys modul
segítségével nyomon követhetővé válik a kiszabott hatósági bírságok elosztása, a javító intézkedések
végrehajtása, illetve az egyes hatósági határozatokra benyújtott fellebbezések eredménye.
A LexSys modul:
· nyilvántartja a hatósági ellenőrzések nyomán készült jegyzőkönyveket és határozatokat
· automatikusan értesítéseket küld az érintett felelősök számára a határidőkhöz kötött feladatokról (pl.
javító intézkedések, bírságok megosztása az érintettek áruházak között),
· lehetőséget nyújt a hatósági jegyzőkönyvek és az azokból született határozatok folyamatszemléletű
kezelésre, összekapcsolására,
· a szabadon deﬁniálható keresési és szűrési feltételek segítségével a menedzsment riportok egyszerűen
elkészíthetők
Milyen előnyökkel jár mindez az Ön és a vállalata számára?
· átláthatóvá válnak a hatósági látogatások eredményei és hatásai
· a javító intézkedések elvégzése egyszerűn igazolhatóvá válik a hatóságok felé
· a kiszabott bírságok nagysága, időbeli eloszlása és a hiányosságok kezelése összevethető megyénként, hatóságonként, büntetési tételenként vagy akár áruhazánként

