EFICIENCIA & REPRODUÇÃO DE
DOCUMENTOS

Descrição do Curso
A produções de documentos são necessárias para evitar erros. As reproduções são
quase sempre feitas mas sem produzir resultados que esperamos. Somente com
algumas horas de formação, é possível melhorar a eﬁcácia da sua revisão. Esta
formação deﬁne a qualidade, conceito e efeito de tolerância zero, propõe tipos de
inspeções ,de ajudas para escolher a boa inspeção e um todo para calcular seu
retorno sobre o investimento os participantes praticaram com seus próprios
documentos, pensar trazer três cópias de seus documentos, sem ultrapassar duas
paginas e sem clausula conﬁdencial. O curso mostra o poder de uma revisão bem
sucedida.
Atenção:depois do curso, você poderá ser levado a julgar seu documento de uma
outra forma!

Objetivos
• Quais são os métodos de inspeção e de evolução ?
•porque e quando utilizar qual método ?
•Como encontrar mais problemas em um documento que não é possível em uma
primeira vista ?
•Como organizar inspeções eﬁcientes de forma eﬁciente?
•Como evitar um acesso de emoções durante as avaliações?

•Como calcular o retorno sobre o investimento das avaliações e inspeções ?
•Como resolver os problemas de uma melhor forma?
•Como evitar que os problemas si repitam ?

Parra Quem
Qualquer um produz ou deveria escrever documentos, ou até suposto fazer uma
avaliação de documentos tal que qualquer um produz ou deveria escrever
documentos, ou até suposto fazer uma avaliação de documentos tais como
contratos, registros comerciais, necessidades operacional, de processos
operacional, desenhos, códigos, teste ou planos.

Tarifas dos Cursos
Taxa normal: 890 CHF

Duração
1 dia

Instrutor

Niels Malotaux
Niels Malotaux é um coach especializado em gestão e desempenho de projetos.
Ele tem 40 anos de experiencia dentro do desenvolvimento em sistema e
software adquirido a universidade de Delft, exercito holandês, na Philips e em
uma empresa de desenvolvimento sistema. desde 1998, ele concentra sua
experiência a de projetos tendo como propósito a Quality on Time: satisfazer as
necessidades do cliente, no momentos aonde precisam. é por isso que ele
desenvolve métodos relevantes para ensinar os métodos Evo (Evolutionary
Project Gestão) para ajudar engenheiros de precisão operacional e os técnicos de

inspeções, assim que os Sistema Design integrados e obtendo 0 defeitos para o
cliente. Desde 2001, ele treinou mais de 400 projetos na Bélgica, Europa do leste,
China, Alemanha, Irlanda, India, Israel, Japão, Polônia, Romênia, Serbia, Africa do
Sul, Reino Unido e Estados Unidos, que lhe deu experiência permitindo distinguir
quais os métodos que funcionam melhor.

