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LANDAX 

ISO-SERTIFISERING
ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001 ++

ØNSKER DU Å PRØVE LANDAX?  KONTAKT LANDAX@ORNSOFTWARE.COM



ISO (International Organization for Standardization) er en ikke-statlig organisasjon som fastsetter spesi-
fikke krav for produkter, tjenester, leveranser og systemer for kvalitet og effektivitet. Standarder fastsatt 
av denne organisasjonen er verdifulle for internasjonal handel siden de har strenge krav som blant 
annet varer må oppfylle. Deres mål er å forbedre industriell velferd over hele verden, og øke sikkerhet 
og trygghet for alle. ISO har nå rundt 23.000 publiserte standarder i 164 land. 

Virksomheter benytter seg av ISO-sertifiseringer for å bevise sine kvalitetsstandarder ovenfor andre 
bedrifter, kunder, leverandører osv. Både nasjonalt og internasjonalt.

ISO-SERTIFISERING

HVA ER ISO?

Å ISO-sertifisere bedriften gir deg et kvalitetsbevis som viser at dere samsvarer med gjeldende lover og 
standarder. I tillegg bidrar sertifiseringen til økt tillit hos både kunder og leverandører, anerkjennelse fra 
andre virksomheter, samt økt fokus på kvalitet internt i bedriften. ISO-standardene er i tillegg internas-
jonalt anerkjent.

Kvalitetsarbeidet i en bedrift krever at store mengder med data registreres. Dette inkluderer alt fra 
avviksregistrering og forbedringsforslag, til risikovurderinger og tiltak. Bedriften må også dokumentere 
gjennomførte kontroller, og møteprotokoller må arkiveres og oppbevares på et egnet sted.

Alt dette er en del av en bedriftens resultatdokumentasjon, som må gjennomgå en ekstern revis-
jon før du kan bli sertifisert mot en valgt ISO-standard.

HVEM TRENGER ISO-SERTIFISERING?

Det er opp til hver enkelt bedrift å behandle dokumentert informasjon på en god måte, men det er 
visse punkter som må oppfylles (ref. kapittel 7.5). Blant annet skal dokumentasjonen identifiseres og 
beskrives, det skal bestemmes format og type medium, og du er ansvarlig for å sikre tilgjengelighet, 
egnethet og beskyttelse. Alt dette er det godt tilrettelagt for i Landax sitt system (se side 4).

VIL DU VITE MER OM ISO-STANDARDER OG KVALITETSLEDELSE?

Vi er tilgjengelige på telefon +47 625 33 680 og e-post landax@ornsoftware.com året rundt, og kan 
svare deg på spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring og internkontrollarbeid.

Landax-systemet er godt tilrettelagt for enkel, trygg og oversiktlig behandling av mange typer data. 
Systemet bidrar til å dekke krav om dokumentert informasjon, oppbevaring av denne, samt sikkerhet 
rundt dette. Slik kan du enkelt og effektivt lykkes med din sertifisering!

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, blant annet ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din 
bedrift skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

SERTIFISERING OG DOKUMENTASJON

HVORDAN OPPNÅ SERTIFISERING?
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STATUS

PÅ DOKUMENTER

FARGEKODER

PÅ DOKUMENTER

MERKELAPPER

REVIDERINGSDATOBEKSRIVELSE 

AV DOKUMENTER

RISIKODIAGRAM

MED SANNSYNLIGHET (NIVÅ)
FARGEKODER

PÅ KONSEKVENSNIVÅ

BESKRIVELSE

AV KONSEKVENS
ANTALL

HENDELSER

ANTALL

KONSEKVENSER
FILTRER SØK

TYPE | AVDELING | ANSVARLIG | FARGEKODER | MERKELAPPER OSV.
DOKUMENTMALER

ISO-DOKUMENTASJON RISIKODIAGRAM

DOKUMENTER MED FOTO DIREKTE FRA APP!

Moduler optimalisert for APP
Avvik | Beredskap | Dokumenter | Oppgaver
Prosjekter | Sikker jobbanalyse | Sjekklister 
Timeregistrering | Utstyr | Lokasjoner

LANDAX APP
Landax har god støtte for flere moduler i sin APP,  
og jobber kontinuerlig med å legge til nye.
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NORSK STANDARD ISO 9001 definerer ordet «kvalitet» som «i hvilken grad en samling av iboende 
egenskaper oppfyller behov eller forventning som er angitt, vanligvis underforstått eller obligatorisk». 
På bedriftsnivå handler det altså om hvordan et produkt eller en tjeneste tilfredsstiller kundens krav. 
Man skal også vurdere oppbevaring og kontroll av endringer. Dette skal så godkjennes av ansvarlig 
myndighet.

Hvordan kan man sikre at kunden blir fornøyd? Gjennom kvalitetsledelse!

Ledelsesverktøyet Landax er et verktøy for å drive med aktiv kvalitets- og miljøledelse. Med Landax har 
du alle muligheter for å implementere et velfungerende ledelsesverktøy i din bedrift, enten du skal 
sertifiseres etter én eller flere standarder, eller om du bare trenger et verktøy for å få styring på virksom-
heten.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsledelse. Den er basert på syv prinsipper for 
god kvalitetsledelse. Forankrer du disse syv prinsippene i både ledelse og intern kultur vil mulighetene 
for forbedring, utvikling og verdiskapning øke betraktelig. De syv prinsippene tydeliggjør også koblin-
gen mellom system og menneske. 

1. Kundefokus
2. Lederskap
3. Menneskers engasjement
4. Prosesstankegang
5. Forbedring
6. Bevisbasert beslutningstaking 
7. Relasjonsledelse 
 
Dette er syv relativt enkle prinsipper, men det kan likevel være vanskelig å skulle navigere etter dem i 
praksis. Med styringssystemet Landax får du systemstøtte for å drive god kvalitetsledelse.

ISO 9001 - KVALITETSLEDELSE

STANDARD FOR KVALITETSLEDELSE

7 PRINSIPPER FOR KVALITETSLEDELSE

Metoden for kvalitetsledelse har utviklet seg mye i løpet av de siste årene. Det legger du spesielt merke 
til om du studerer de forskjellige versjonene av ISO 9001-standarden. Fokuset har gradvis gått fra kval-
itet på sluttproduktet til kvalitet på alle delprosessene.  Hensikten er selvfølgelig kvalitet på produkt og 
tjenester, men dette oppnås gjennom kvalitet i alle ledd i arbeidsprosessene. 

Dermed handler kvalitetsledelse mye om overvåking av prosesser.

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift 
skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på telefon +47 625 33 680 og e-post landax@ornsoftware.com året rundt, og kan 
svare deg på spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring og internkontrollarbeid.

LEDELSE OG PROSESSER

FÅ HJELP TIL Å LYKKES!
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ISO 45001 kan brukes av alle virksomheter. Standarden setter krav til prosessene rundt håndtering av 
arbeidsmiljø for å forhindre sykdom og ulykker på arbeidsplassen.

Landax sitt ledelsessytem er godt tilpasset en sertifisering av ISO 45001. Denne standarden følger 
samme struktur som blant annet ISO-standardene 9001 og 14001, og kan enkelt integreres i Landax.

Uønskede hendelser kan oppstå overalt. I Landax kan alle avvik registreres og på den måten redusere 
sjansen at det skjer igjen. Avviksmodulen i Landax har en rekke bruksområder, og kan brukes til både 
kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS. Systemet hjelper deg med å holde oversikt over strakstiltak, 
forebyggende tiltak og de økonomiske konsekvensene avvikene kan føre med seg. 

Avvik kan registreres direkte i modulen på nett, men du kan også føre hendelser via e-post, SMS eller 
i Landax-appen. Husk å tilpasse registreringsbildet etter hva slags type avvik det gjelder: for eksempel 
bør et produksjonsavvik inneholde annen informasjon enn et HMS-avvik. 

Du kan laste opp bilder, dokumenter, oppgaver og økonomiske opplysninger av betydning for det 
registrerte avviket. 

Du kan også integrere prosessen med modulen for oppgaver, slik at du har kontroll på hvem som 
utfører de ulike oppgavene og når jobben skal gjøres.

ISO 45001 - ARBEIDSMILJØ

STANDARD FOR LEDELSE AV ARBEIDSMILJØ

FORHINDRE UØNSKEDE HENDELSER

Norske virksomheter er pålagt å gjøre farevurderinger i sin drift. I Landax finner du moduler spesielt 
utviklet for å tilfredsstille disse disse kravene, og som derfor er et godt valg for arbeid med risikoanalyse, 
HMS og internkontroll. Med risikomodulen kan du kartlegge farer og risiko i din bedrift, og bedømme 
hvilke faktorer som utgjør fare for miljø, økonomi, omdømme, materiell eller person. 

Kartleggingen av risiko gjøres ved å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), for noen kjent som 
grovanalyse, etter formelen «risiko = sannsynlighet x konsekvens». Dette er en erfaringsbasert modell. 
Her kan du lage detaljerte risikobeskrivelser av områder eller prosesser, og fastsette sikringstiltak og 
handlingsplaner. Det totale risikobildet kan du se i et oversiktlig diagram, og benytte for å bestemme 
hvilke trusler og farer som krever ytterligere tiltak. 

Med en risikoanalyse har du et solid utgangspunkt for å sette opp en handlingsplan. Her kan du 
registrere risikoreduserende forbedringer og tiltak samt tildele medarbeidere ansvar for de ulike 
oppgavene, med frister og andre viktige opplysninger. 

VISUALISER RISIKOEN MED NYTTIGE VERKTØY

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift 
skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

FÅ HJELP TIL Å LYKKES!
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ISO 14001 viser deg og din virksomhet veien til en grønnere og mer bærekraftig hverdag.
Standarden bidrar til å overholde regelverket rundt miljø, og til å minimere bedriftens miljøavtrykk.
 
Standarden for miljøledelse passer alle typer virksomheter, og er bygd på gjennomtenkte og miljøvenn-
lige prosesser. Miljø er en sak som opptar flere og flere av oss, og ved å bidra positivt i denne sammen-
heng vil du kunne oppnå et bedre omdømme og dermed økt lønnsomhet. 

Styringssystemet til Landax bidrar til at du enkelt og effektivt kan implementere arbeidsprosesser 
og levere god dokumentasjon i samsvar med kravene i ISO 14001. 

For gjennomføring av internrevisjon, spesielt i sammenheng med ISO-sertifisering, har vi utviklet det vi 
kaller «Samsvarsmodulen». Dette er et verktøy som gir et bilde av hvordan deres kvalitetssystem sams-
varer med krav fra ISO-standarden. Dere kan få løpende statusoversikter direkte på deres dashbord, og 
hele tiden vite fremdriften i sertifiseringsprosessen.

Modulen egner seg også for å hjelpe dere med å opprettholde rutiner som samsvarer med lover og 
forskrifter som er relevante for deres drift.

Dokumentmodulen lar deg styre alle typer skriftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater, tekster, 
e-poster, bilder og andre typer dokumenter og filer. Ved å legge alt i Landax sitt dokumentbibliotek vil 
slike filer bli lagret, versjonert, revidert og distribuert samt sendt ut på høring. 

Alle dokumenter legges i ønsket mappestruktur, og finnes også tilgjengelig på tvers av andre mod-
uler i Landax. 

ISO 14001 - MILJØLEDELSE

STANDARD FOR MILJØLEDELSE

SAMSVARSMODULEN LETTER INTERNREVISJONEN

DOKUMENTHÅNDTERING FOR RUTINER OG PROSEDYRER

De fleste ISO-standarder som omhandler ledelse stiller høye krav til dokumentasjon av kvalitetssys-
temers arkitektur. Med prosessmodellen til Landax er du godt dekket. Her kan du tegne flytkart for 
å visualisere ulike prosesser og arbeidsflyter. Du kan knytte disse opp mot involverte medarbeidere, 
risikoanalyser, dokumenter og andre viktige opplysninger. 

I Landax er det raskt og enkelt å lage gode plattform-uavhengige flytkart. Funksjonen er integrert i 
hele Landax-systemet, og man kan derfor effektivt oppdatere og dele flytkartene. 

En komplett dokumentert arbeidsflyt egner seg også godt som grunnlag for hva som bør være i fokus 
på flere områder; som for eksempel risikoanalyse, HMS og kompetanse. 

PROSESSKARTLEGGING

Våre konsulenter har kompetanse innen flere forskjellige ISO-standarder, som blant annet ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001 og ISO 21000 med flere, og tilbyr både rådgivning og praktisk hjelp for at din bedrift 
skal lykkes med ISO-sertifiseringen.

Vi er tilgjengelige på telefon +47 625 33 680 og e-post landax@ornsoftware.com året rundt, og kan 
svare deg på spørsmål vedrørende sertifiseringsprosesser, kvalitetsstyring og internkontrollarbeid.

FÅ HJELP TIL Å LYKKES!
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•  Navnepolicy dokumenter
•  Mal for funksjonsbeskrivelse
•  Mal for prosedyre
•  Mal for sjekkliste
•  Avfallshåndtering
•  Backup av data
•  Bruk av kjemikalier
•  Forespørsel, tilbud og kontraktshåndtering
•  Prosedyre for innkjøp
•  Prosedyre for innkjøp
•  Leverandøroppfølging
•  Produktkontroll
•  Prosedyre for endring av prosesser, produkter og tjenester
•  Prosedyre for overordnet styring av produkter og tjenester
•  Prosedyre for utvikling av prosesser, produkter og tjenester
•  Registreringer - Kvalitet
•  Registreringer - Miljø
•  Risikokartlegging av uønsket miljøpåvirkning
•  Risikostyring av kjemikalier
•  Risikovurdering - SWOT-analyse
•  Kundeundersøkelse
•  Kvalitetsplan prosjekt
•  Skjema for leverandørvurdering
•  Plan. Kvalitetsmål
•  Fremdriftsplan - ISO 9001-2015
•  Fremdriftsplan. ISO 14001-2015
•  Interessepart og risikovurdering
•  Funksjonsbeskrivelse for HMS koordinator
•  Funksjonsbeskrivelse for HMS-leder
•  Funksjonsbeskrivelse for Kvalitetsleder
•  Funksjonsbeskrivelse for miljøleder
•  Organisasjon og funksjonsbeskrivelser
•  Håndbok for ledelsessystem for kvalitet - 9001
•  Håndbok for ledelsessystem for ytre miljø - 14001
•  Håndbok i ledelsessystem for arbeidsmiljø - 45001
•  Kvalitetsmål KPI
•  Avviks- og forbedringsstruktur
•  Prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak
•  Beskrivelse av HMS-ansvar
•  Endringer relatert til HMS
•  Forebyggende miljøarbeid - risikobasert
•  Prosedyre for grønn IT

•  Håndtering av arbeidsulykker
•  Intern og ekstern kommunikasjon
•  Intern- og eksternrevisjon
•  Kartleggging av eksterne interesseparter  

 samt krav og forventinger
•  Kompetanseutvikling
•  Ledelsens gjennomgåelse
•  Lover og krav
•  Miljøkartlegging
•  Risikobasert forebyggende forbedringsarbeid
•  Risikoidentifisering og risikostyring
•  Samsvarsvurdering
•  Styring av dokumentert informasjon
•  Varsling av kritikkverdige forhold
•  Samledokument hovedprosesser Nivå 1 og 2
•  Samledokument prosessflytkart Nivå 3
•  Miljøaspekter
•  LED_SKJ_Risikostyring - Kvalitetsarbeid.  

 Områdestruktur
•  Prosesser - Fakturering og innbetaling 1
•  Prosesser - Fakturering og innbetaling 2
•  Prosesser - Inngående faktura
•  Prosesser - Innkjøp og varemottak
•  Prosesser - Innkjøp, enkel
•  Prosesser - Kundeoppfølging 1
•  Prosesser - Kundeoppfølging 2
•  Prosesser - Markedsføring
•  Prosesser - Nivå 2 - Ledelses- og støtteprosesser
•  Prosesser - Nivå 1 og 2 - Installasjon
•  Prosesser - Nivå 1 og 2 - Konsulentutleie
•  Prosesser - Nivå 1 og 2 - Produksjon 1
•  Prosesser - Nivå 1 og 2 - Produksjon 2
•  Prosesser - Nivå 1 og 2 - Tjenesteyting
•  Prosesser - Ordrebehandling
•  Prosesser - Reklamasjon i garantiperioden
•  Prosesser - Rekruttering
•  Prosesser - Tilbakemelding fra kunde
•  Prosesser - Tilbud og kontrakt, avansert
•  Prosesser - Tilbudsprosess, enkel
•  Prosesser - Varemottak og lagerstyring
•  MAL_Generell med flettefelt

FREMDRIFTSPLAN DOKUMENTER
SERTIFISERINGSPROSJEKT ISO 9001:2015 ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

Side 12 av 18 Side 13 av 18

LANDAX - ISO-SERTIFISERING | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001 | FREMDRIFTSPLAN | DOKUMENTASJON LANDAX - ISO-SERTIFISERING | ISO 9001 | ISO 45001 | ISO 14001 | FREMDRIFTSPLAN | DOKUMENTASJON



FORMÅL

ANSVAR

LEVERANDØRER

OMFANG

INNKJØPSPROSESSENE

REFERANSER

Prosedyrens formål er å etablere en veiledning for innkjøpsarbeid i bedriften.

Innkjøpsleder er ansvarlig for utarbeidelse, vedlikehold og implementering av 
prosedyren.

Førstegangsgodkjenning av leverandører skal skje etter arbeidsflyt AA-01 definert i 
kvalitetssystemet.

Prosedyren omfatter hele selskapets virksomhet i basisfunksjonen og ved prosjek-
tarbeid.

Innkjøpsprosessene består av:
• Valg og godkjenning av leverandører
• Innkjøp av utstyr og komponenter til produkter, systemer og prosjekter

Prosedyre for avviksbehandling
Prosedyre for registreringer
Skjema for leverandørvurdering og oppfølging
NS-EN ISO 9001:2015, pkt. 8.4
NS-EN ISO 14001:2015, pkt 6.1.2
NS-EN ISO 45001:2018, pkt 8.1.4

PROSEDYRE FOR INNK JØP
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ANBEFALTE MODULER
ISO-SERTIFISERING OG KVALITETSLEDELSE

HVORFOR VELGE LANDAX?

HVA ER LANDAX?

Landax systemet består av over 30 moduler og åtte fagområder som støtter hverandre. 
De åtte fagområdene dekker Kvalitet, HMS IK, Prosjektledelse, FDV, Avtalehåndtering, 
Beredskap, Trygg mat og HR.

Landax AS er et selskap som utvikler og selger programvare for blant annet kvalitetsstyr-
ing, internkontroll, HMS, risikoanalyse, FDV, mattrygghet og ISO-sertifisering.  
Alt er utviklet i samarbeid med næringslivet.

Vi står også til tjeneste med rådgivning og coaching i forbindelse med kvalitetsstyring, 
sertifiseringsprosesser og internkontroll. 

+47 625 33 680

landax@ornsoftware.com

KONTAKT OSS:

WWW.LANDAX.NO

KVALITET

Prosesser

Protokoll

Oppgaver

Dokumenter

Avviksbehandling

Samsvar

Kompetanse

Sjekklister

Utstyr

Leverandører

Fravær

Risiko

Produkter

Timer

Sikker jobbanalyse (SJA)

Ferie

CRM

Økonomiregistreringer

Avtaler

Prosjekt

Inspeksjon

HACCP / Trygg Mat

Beredskap

Operasjon

Lokasjoner

Avdelinger

Medarbeidere

Dashboard

Oppslagstavle

Rapporter
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LANDAX 

ISO-SERTIFISERING
ISO 9001 | ISO 27001 | ISO 14001 | ISO 45001 ++

ØNSKER DU Å PRØVE LANDAX?  KONTAKT LANDAX@ORNSOFTWARE.COM

LANDAX.NO


