
Esteja em conformidade com todas as suas 
auditorias e regulamentos.

Helm CONNECT

Conformidade 

• Reduza o tempo de preparo necessário para fazer uma auditoria. 
Recupere rapidamente o escopo do histórico de uma auditoria, 
incluindo as ações corretivas para cada achado. Tudo é armazenado 
em um único lugar, tornando fácil apresentar seus achados a um 
auditor, independente do que ele solicite.

• Garanta o controle de versão para todos os documentos e 
formulários. Garanta que sua tripulação tenha acesso à versão atual 
de seus principais documentos, incluindo políticas de segurança e 
manuais de procedimentos.

• Encerre o ciclo de não conformidades. Saiba o que está acontecendo 
com todas as suas não conformidades. Acompanhe quem as registrou, 
quem é responsável, em que ponto estão e quando foram 
solucionadas.

• Gerencie suas ações corretivas em um único sistema. 
Atribua facilmente ações corretivas a tripulação abordo ou em terra, e 
rapidamente anexe qualquer documento digital, como anotações e 
fotos.

• Acesse suas informações de qualquer lugar. Todas as informações 
são armazenadas na nuvem e você pode acessá-las de qualquer 
lugar, mesmo sem uma conexão de Internet.

• Acompanhe as certificações dos seus ativos para que você saiba que 
elas estão atualizadas e você está pronto para provar conformidade a 
qualquer momento.

“Helm CONNECT nos ajudou a 
simplificar e modernizar nossas 
condutas de conformidade. Além dos 
esforços da nossa grande equipe aqui 
na Marine Towing, o Helm CONNECT foi 
fundamental no nosso cumprimento 
com o Sub M e a obtenção do nosso 
primeiro Certificado de Conformidade. 
Eu posso fazer o login e acessar todas 
as informações que preciso 
imediatamente. Eu posso rastrear as 
certificações do meu pessoal e ser 
lembrado com antecedência quando 
eles têm certificações a vencer. Nada é 
esquecido.”

-  Captain Scott Moorhead
ISM & Coordenador de Segurança-DPA,
Marine Towing of Tampa
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Algumas empresas que usam o software Helm CONNECT:

Para ver como Helm CONNECT Conformidade pode ajudar 
seu negócio visite helmoperations.com/book-a-demo/

Crie, mantenha e distribua seus próprios formulários personalizados.
• Substitua formulários de papel a bordo de seus ativos
• Crie seus próprios formulários personalizados e publique-os para seus ativos
• Garanta que seus ativos sempre tenham a última revisão de cada formulário
• Use notificações por email para avisar os usuários em terra quando os formulários de ativos são

enviados
• Reporte e acompanhe a conclusão de todos os formulários agendados

Distribua documentos importantes para a tripulação em seus ativos.
• Distribua documentos importantes em PDF e anexos da costa para a equipe em seus ativos
• Use o controle de versão para garantir que sua equipe possa acessar apenas os documentos mais

atualizados
• Rastreie quando documentos atualizados são recebidos e confirmados
• Mantenha um arquivo pesquisável de documentos

Gerencie todo o seu processo de auditoria do começo ao fim, incluindo não conformidades 
e ações corretivas.
• Crie modelos de auditoria personalizados
• Programe e acompanhe suas auditorias internas e externas com o nosso

painel de auditoria de fácil uso
• Gerencie sua lista de achados e atribua a cada um deles uma ação corretiva
• Gerencie todas as ações corretivas resultantes de auditorias ou formulários

completados no Helm CONNECT
• Mantenha um histórico completo de todas as auditorias concluídas,

incluindo achados e ações corretivas

Garanta que as certificações de seus ativos estão atualizadas e você 
está pronto para comprovar conformidade a qualquer momento.
• Acompanhe todas as certificações de seus ativos
• Veja claramente quais itens vencerão nos próximos 30, 60 ou

90 dias, ou defina seus próprios prazos personalizados
• Configure lembretes por email sobre os itens que estão

vencendo
• Mantenha um registro completo e pesquisável dos itens para

cada ativo, incluindo documentos anexados

Centralize todo o fluxo de trabalho de gerenciamento de 
segurança em um único sistema, garantindo que você esteja 
pronto para comprovar conformidade a qualquer momento.

Helm CONNECT

CONFORMIDADE 
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