
   

 

 Erfarne fortolkere 

Glaesel HSEQ Management  
(DK) og iMS Risk Solutions 
(UK) er tilsammen nogle af 
verdens mest erfarne fortolkere 
af ISO standarder.  

Glaesel HSEQ Management og 
iMS Risk Solutions kan støtte 
dig med en række off- og on-
site vurderingsmetoder og 
hjælpe med planlægning og 
implementering af den nye ISO 
9001:2015. 

Begge firmaer har en lang 
historie indenfor at skrive 
standarder for ISO og støtter 
organisationer af alle størrelser 
i implementeringen af disse 
standarder. 

Sådan bruges GAP analyseværktøjet: 

1. Udfyld spørgeskemaet 

2. Modtag en omfattende personlig rapport via e-mail 

GAP-Analyse 
 ISO 9001:2015 

KOMMER til 
november 2016 
 

Få det bedste overblik over 
ændringerne og hvad der skal til 
for at dit eksisterende 
ledelsessystem lever op til den nye 
ISO 9001: 2015. 
 

Analyse værktøjet 

Vi kan hjælpe dig med at 
planlægge en smidig overgang til 
de nye standarder, ved at styrke 
din forståelse af ændringerne 
introduceret med ISO 9001:2015 
og se på, hvordan du får indført 
disse i dit kvalitetsledelses 
system (QMS). 

GAP-analyse værktøjet er et web-
baseret analyseværktøj med hele 
300 spørgsmål, der undersøger 
jeres systems tilpasning til 
kravene i ISO 9001:2015.  

Efter at have svaret på 
spørgsmålene modtager I en 
rapport i PDF-format. Denne 
rapport vil give jer et meget 
præcist billede af, hvor tæt I er 
på at følge ikke kun teksten i 
standarden, men også hensigten. 

Services 

Alle vores services er 
tilgængelige for alle størrelser 
og typer af organisationer.  

Vores konsulenter er 
brancheeksperter, og din 
organisationer kan hurtigt 
drage fordel af deres store 
erfaring og indsigt. 

Det stærkeste værktøj du vil finde 
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Værktøjet 

Gap-analysen er et stykke 

software, et program, som 

vil bede dig om svar på 

dybdeborende spørgsmål 

vedrørende din forståelse og 

gennemførelse af de nye 

krav.  

Du modtager derefter en 

rapport, der indeholder en 

række veldokumenterede 

kommentarer, så du kan 

planlægge dit næste skridt i 

retning af en vellykket 

overgang. 

Eventuelle GAPS (huller) 

bliver klart identificeret og 

jeres rapport vil forklare, 

hvordan disse GAPS kan 

udfyldes rettes med henblik 

på at opnå 

overensstemmelse og bedre 

funktionalitet.
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Hvor og hvornår du kan 

finde det? 

GAP analyse værktøjet 

vil være tilgængelig på 

vores hjemmeside fra 

November 2016.  

 

Tilmeld dig vores 

nyhedsbrev for at være 

informeret.   

 

 

Glaesel HSEQ Management 
Tel: +45 86 511 775 
contact@glaesel-hseq.dk 

www.glaesel-hseq.dk 

HVORDAN DET VIRKER 
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GAP-analyse værktøjet 

undersøger og rapporter 

dine ledelsessystemers 

parathed ti l omst il l ing.  

 

Det fokuserer på, hvordan 

dit system har adresseret, 

el ler planlægger at 

adressere, ændringerne 

indført med 

offentl iggørelsen af ISO 

9001:2015.  

 

Baseret på dine svar, og 

det resultat du modtager 

herefter, v il  du få sol id 

information om, hvorvidt 

din organisat ion er klar t i l  

at  møde de nye 

standardkrav el ler ej . 

 

 


