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VIQMA System 

VIQMA System består av 13 moduler, ett flertal moduler samverkar för att förenkla och skapa en röd 
tråd i arbetet i systemet. Modulerna bildar tillsammans ett komplett ledningssystem. 

 
Ledningssystemet är skalbart, ni kan välja enstaka moduler 
eller samtliga fört ert företag. På modulnivå kan ni enkelt 
styra vilka rättigheter respektive användare ska ha i 
systemet. 

VIQMA System bygger på att uppfylla lagkrav och 
intressentkrav samt kraven i ISO-standarderna för kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö och utifrån tankesättet i LEAN. Alla 

moduler har utförliga manualer vilket gör att ni i de allra flesta fall har svaren nära till hands. 

Som kund hos VIQMA behöver ni inte bekymra er för uppdateringar av systemet eller supportärenden 
– det ingår i den fasta månadsavgiften som beräknas på antal användare. 

 
VIQMA Systems servrar är placerade i en modern och miljömedveten serverhall i Sverige där hög 
säkerhet garanteras. Minst lika hög som om ni haft dem installerade i er egen serverhall, i många fall 
ännu högre. För att stärka säkerheten ytterligare ser vi till att ingen information når obehöriga genom 
att kryptera all trafik mellan dig som användare och våra servrar. 

 
VIQMA System är en molnbaserad tjänst – det enda som krävs för att 
komma igång är en dator med webbläsare. Vi sköter även backup av ert 
data och skulle problem uppstå kan vi snabbt göra en återställning utan att ni 
behöver lägga ned någon tid eller energi. 

 
För att öka användarvändarvänligheten är all ärenderapportering mobilanpassad, rapportera och 
bifoga en bild för enkel uppföljning och utredning. Via telefonen kommer ni även åt alla rutiner samt 
företagets kemikalieregister. 

Värdegrund 

Vi tar vara på idéer och synpunkter för att ständigt utveckla VIQMA System och leva upp till vårt syfte 
att förenkla och skapa nytta i våra kunders vardag. 

EASIER 

VIQMA System underlättar det dagliga arbetet genom att hålla koll på vad som är planerat och utfört. 
Med våra mallrutiner för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är det enkelt att komma i gång med 
implementeringen. 

FASTER 

VIQMA System skapar struktur och är uppbyggt på beprövade metoder. Effekten blir att våra kunder 
får större möjlighet att utveckla sina verksamheter snarare än att administrera dem. 

MORE FUN 

Det blir roligare att jobba i ett ledningssystem som är uppdaterat och hänger ihop på ett logiskt sätt. 
VIQMA Systems användarvänliga verktyg hjälper er att uppnå önskade resultat. 
 
Läs mer om VIQMA System på vår hemsida, www.viqma.se   


