RQS
Routine Quality System

RQS – Ett webbaserat verktyg för enklare egenkontroll
RQS är ett webbaserat egenkontrollverktyg med manuell eller automatisk temperaturinsamling.
Systemet hanterar och påminner om flödet av arbetsuppgifter, avvikelser och dokumentation
samt säkerställer att all personal är medvetna om vilka rutiner som skall utföras i det dagliga
egenkontrollarbetet.
Systemet är skalbart vilket gör att det passar lika bra till både den enskilda verksamheten som
till den större koncernen med central HACCP administration och många verksamheter.

• Enkelt att se aktuella arbetsuppgifter och avvikelser
• Användarvänligt gränssnitt
• God överblick, även
vid flera verksamheter
• Manuell eller automatisk
temperaturinsamling
• Enkel rapportutskrift till
myndigheter
• Lätt att uppdatera
ändringar i EKP
• Möjlighet att lägga till
egna dokument

RQS är utvecklat av Altero Systems och är väl beprövat. Flera stora välkända
företag använder RQS som verktyg för att systematisera och dokumentera
egenkontrollen. Utveckling av systemet sker i egen regi vilket medför snabb anpassning för att tillgodose ny lagstiftning och myndighetskrav. RQS uppdateras
löpande med nya och förbättrade funktioner. Vid behov finns även möjlighet att
skräddarsy funktioner och kopplingar för att passa Er verksamhet.
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• Mallstyrda egenkontrollprogram
• Kompatibel med samtliga
Coolguard produkter
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FUNKTIONER

Kontrollpanel EKP - inmatning ny arbetsgrupp

EKP/Rutiner
Rutinerna utgör grunden i ett egenkontrollprogram.
I RQS organiserar du dina rutiner under kontrollområden
för enklare hantering och överblick.

Arbetsuppgifter
När du har lagt upp dina rutiner och periodiserat dessa
kommer arbetsuppgifterna genereras och visas på startsidan för att ge dig en snabb åtkomst och överblick av
det arbete som skall utföras. Självklart finns även historiken
enkelt tillgänglig.

Avvikelsehantering

Temperaturinsamling

I RQS finns flera kategorier av avvikelser. Förfallna arbetsuppgifter, temperaturlarm och manuellt skapad avvikelser
är några av typerna. Alla avvikelser är möjliga att delkvittera och full historik och spårbarhet finns att tillgå –
Vem kvitterade vilken avvikelse och när?

Checklista
Rutinerna kan kopplas mot checklista som motsvarar
checklistan kommunernas miljö & hälsa har vid kontroll
och revision. På ett snabbt och enkelt sätt ser både du
och kontrollanten status på egenkontrollen

Temperaturinsamling
Om systemet kompletteras med Coolguard® temperaturinsamlingssystem kommer temperaturloggar att vara åtkomliga från RQS samt tillgång till bl a dokumentation av
nedkylningsprocesser. Temperaturinsamlingen kan också
kopplas mot arbetsuppgifter vid det tillfällen rutinen kräver
temperaturavläsning.

Rapporter
Systemet är utrustat med ett antal rapporttyper.
Aktivitet – som ger historik på aktiviteter och händelser
i systemet. Status – som ger akutell ögonblicksbild på
systemet och verksamheterna och Översikt – som ger
information om egenkontrollprogrammet.

Rapportstatus

