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Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. si Vás dovoluje 

pozvat na on-line seminář EISOD X na téma 

 

„Novinky v modulech EISOD X,  
zejména u Správy auditů, neshod a opatření“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klient: ANTOLIN CZECH REPUBLIC s.r.o.  
Autor: Bc. Linda Vrablcová 
Číslo zakázky: 201902001 

Termín semináře: 5. října 2021, 13:00 – 14:00 hod 

Místo konání: ON-LINE, u vás doma nebo v kanceláři, u vašeho počítače 
               



2 
 
 

 

 

Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. 

Samaritská 199/16, 301 00 Plzeň 

 www.ipm-plzen.cz  |  www.eisodx.cz 

IČ: 48365700  |  DIČ: CZ48365700 

 

Program semináře 

13:00 – 13:45  

 Novinky v modulu Správa auditů, neshod a opatření 
o Libovolné množství opatření u neshody  
o Mechanismus vyhodnocení efektivity opatření 
o API rozhraní pro napojení systémů třetích stran na audity v EISOD X 
o Ruční hodnocení auditů 
o a řada dalších 

 Drobná vylepšení v modulech 
o Správa dokumentace a záznamů 
o Správa měřidel a zařízení 
o Analýzy FMEA 
o Product Data Management 

 

13:45 – 14:00   

 Diskuze a dotazy 
 
 
Účast na semináři je bezplatná. 
 
Přihlášky obsahující jména a e-mailové adresy všech účastníků zasílejte e-mailem na obchod@ipm-plzen.cz 
nejpozději do 4. 10. 2021, 12:00 hod. V den konání semináře obdržíte pozvánky k události v Microsoft Teams, 
jehož prostřednictvím se bude on-line seminář konat (MS Teams není nutné stahovat, lze k němu přistoupit 
prostřednictvím webového prohlížeče, kde pouze zadáte své jméno a připojíte se ke schůzce).  

Případné dotazy či podněty k tématu můžete zaslat předem, a to nejpozději 24 hodin před začátkem školení.  

S ohledem na distanční formu školení můžete přizvat své kolegy, pro které by mohl být tento seminář uži-
tečný. Jejich jména a e-maily nezapomeňte uvést v přihlášce.  

Po absolvování od nás obdržíte certifikát ve formátu PDF. 

 

Plán dalších seminářů: 

12. 10. 2021 Nový modul Návodky 

19. 10. 2021 Správné používání EISOD X v praxi 

26. 10. 2021 Nová aplikace Plán kvality 

2. 11. 2021 Konzultační den pro zákazníky (prezenční forma, místo konání Plzeň) 

 

Prosíme o předání pozvánky také Vašim kolegům, kteří mají uvedenou problematiku v kompetenci, aby se 

informace dostaly na správná místa. 

 

IPM na sociálních sítích! Sledujte nás!      
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