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 תוכנה לניהול איכות
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 Q-Logicכיצד עובדת תוכנת 

מנהל איכות צריך לעסוק בניהול ולא  

ב"כיבוי שרפות"  

 (.חלקים שונים)מודולים  15התוכנה מכילה 

כל מודול נבנה כדי לשרת פונקציה מסוימת במערכת   
 .ניהול האיכות

  

 כל בעל תפקיד ניהולי בארגון חשוף למערכת ומזין בה
מנהל : נתונים לפי הדרישות והצרכים מהתפקיד כגון

מנהל מכירות תלונות לקוח וכן , הנדסה מפרטים
 ....הלאה

 

 המערכת ופיקוח על   בניהולמנהל האיכות עסוק
התהליכים המרכזיים בארגון ולא בפעולות דיווח ומילוי  

 .בלתי נגמר של ניירת



 עיצוב המערכת

 הנדסה מחסן מש"א רכש

 מכירות תפעול ייצור שיווק

 מנכ"ל

 מנהל הבטחת איכות
כל בעלי  .  מותקנת על שרת מרכזי בארגון Q-Logicתוכנת 

על   On-Lineהתפקידים מחוברים למערכת ומדווחים 

 .פעילות האיכות שמבצעים במסגרת תפקידם

 .כל המידע נאסף לשרת מרכזי ושם נשמר

מנהל האיכות משמש כמנהל המערכת וביכולתו לפקח על  

פעילות האיכות בארגון ובנוסף לבצע מעקב אחר ביצוע  

 .המשימות השונות שעל סדר היום



 מסך פתיחה וכניסה למערכת



 "(כלב שמירה)"מסך משימות פתוחות 



 "אי התאמות"ו" תלונות לקוח"

 .מהווה חלק נכבד מפעילות הארגון" אי התאמות"ו" תלונות לקוחות"טיפול ב

טיפול נכון בתלונה מצריך שיתוף פעולה מכמה גורמים בארגון שמסייעים  

 .בחקר התלונה וביישום פעולה מתקנת בעניינה

מאפשרת ממשק עבודה נוח וידידותי משותף לכל    Q-Logicתוכנת 

הגורמים שמעורבים בתלונה ולמתן מענה לשביעות רצונו של הלקוח  

 .ולמניעת הישנות התלונה

 .המערכת מאפשרת לחולל פעולה מתקנת ישירות ממסך תלונות לקוח

 מנהל הבטחת איכות

 מנהל תפעול

 מנהלת בקרת איכות

 לקוח



 "תלונות לקוחות"מודול 



 ח תלונה"דו



 "אי התאמות"מודול 



 "  מבדקים פנימיים"מודול 



 (וכיוליםציוד מדידה ) ד"צבמודול 

מאפשרת  Q-Logicתוכנת  

למנהל האיכות שליטה 

מלאה בכל מה שקשור  

בציוד הבדיקה והמדידה 

 .הקיים בארגון

המערכת מאפשרת מעקב  

מלא אחר כיולים ותחזוקה  

 .של הציוד



 "מבדקי ספקים"מודול 



 "ספקים"מודול 

 "מודול ספקים"

 .במודול זה מנהלים את ספקי הארגון

לכל ספק ניתנת הסמכה  , הסמכת ספקים

 .פ הגדרת הארגון"לתקופה ע

כל , אישורים רגולטורים של הספק

האישורים והסמכות של הספק מתועדות  

במערכת שמאפשר אחזור מהיר של 

 .המידע הרלוונטי לספק

ספקים שתוקף , מעקב אחר הסמכות

ח ספקים לא "יופיעו בדו" פג"הסמכתם 

 .מוסמכים



 "הערכת ספקים"מודול 

" הערכת ספקים"במודול 

מבצעים הערכת ספקים 

פ שאלונים מובנים  "שנתית ע

 .שניתן לייצר במערכת

מנהל האיכות יחד עם מנהל 

הרכש בונה שאלון להערכת  

 .ספקים שנתית

לאחר הקמת השאלון ניתן  

פ "להעניק ציון לספקים ע

קריטריונים  / השאלות 

 .שניתנו בשאלון

לכל שאלה יש את חלקה 

היחסים באחוזים בתוך  

 .הערכת הספק המלאה

,  20% –" איכות", לדוגמה

 –עמידה בזמני הספקה "

 ...וכך הלאה" 15%

 



 "ניהול רשומות"מודול 

" ניהול רשומות"במודול 

מנהלים את כל התיעוד 

 .בארגון

הוראות , נהלים, מדריך איכות

 ..עבודה וטפסים ועוד

כל משתמש מורשה במערכת 

יכול לעיין בנהלי העבודה של 

" לחיצת כפתור"הארגון ב

ולעשות שימוש בהוראות  

 .העבודה הטפסים והנהלים

מודול זה מבטיח שלמות  

ושליטה על כל התיעוד 

 .בארגון

 



 "מבדקים חיצוניים"מודול 



 "סיכום ישיבה/ מונעת / פעילות מתקנת "מודול 

חח  



 עבודה מערכתית  

מאפשרת סנכרון בין מחלקות שונות בארגון  Q-Logic  תוכנת  

ללא מגבלות של מרחק פיזי   אחתועבודה בסביבה ממוחשבת 

 .והשקעת אנרגיה באחזור מידע

בשיתוף עם מחלקת   הרכשדוגמה לכך הינה פעילות מחלקת 

 .       ההנדסה

מקימה ומתחזקת את מפרטי חומרי הגלם  ההנדסהמחלקת 

 .  פי אותם מפרטים-על ג"חמזמינה את  הרכשומחלקת , במערכת

שמאגד בתוכו את  " מפרטים"שתי המחלקות משתמשות במודול 

 .כל מפרטי המוצר והבדיקות הנדרשות בתהליך מימוש המוצר

משתמש אף הוא   ג"לחהעובד המבצע את ביקורת הקבלה 

 .ג"חבמערכת בכך שנעזר במפרטים הקיימים לבדיקת 



 "מפרטים"מודול 

הינו מודול  " מפרטי בדיקה"מודול 

 .מרכזי בתוכנה

הוא מאפשר ללקוח לנהל את מכלול  

 :המפרטים בארגון כגון

בדיקות קבלה לפריט. 

בדיקות בתהליך לפריט. 

בדיקות סופיות לפריט. 

מפרטי לקוח. 

מפרטי רכש. 

מפרטים הנדסה שונים. 

מפרטי פיתוח. 

כל המידע הטכני הארגוני מנוהל  

 .במודל זה

פ  "ניתן להפיק מגוון דוחות ע

 .דרישות הלקוח

 



 ...המשך" מפרטים"מודול 

י  "מוקם ע" מפרטי בדיקה"מודול 

כל הגורמים בארגון שרוצים לשמר 

 .הנדסי/ולתעד את המידע הטכני

מחלקת האיכות תקים  , לצורך העניין

מחלקת , את מפרטי בקרת האיכות

ההנדסה תקים את מפרטי המוצרים  

 .והבדיקות השונות למוצר

מחלקת הרכש תקים את מפרטי  

 ...הרכש וכן הלאה

שימוש במודול זה מקטין את איבוד  

הזמן באחזור מידע ומאפשר לכל 

גורם מקצועי בארגון נגישות למידע  

 .הטכני הקיים

 



 השתתפות -" הדרכות"מודול 



 פירוט הדרכה –" הדרכות"מודול 



 "הסמכות עובדים"מודול 



 עלויות איכות

מאפשרת לבעלי תפקידים בארגון לפקח על פעילות מערכת Q-Logic  תוכנת  

 .האיכות בכל מה שקשור לעלויות האיכות

עלויות  )מאפשר למנהל שליטה ובקרה על עלויות האיכות " עלויות האיכות"מודול 

 (.כשל ועלויות מניעה

 .ניתן בעזרת המערכת לבצע השוואה תקופתית של עלויות האיכות 

שימוש נכון וניתוח מדויק של מידע חשוב זה מביא לשיפור משמעותי בתוצאות 

 .העסקיות של הארגון



 ניתוח עלויות איכות



 דוחות המערכת

 "דוחות המערכת"

פ  "ח קיים וחדש במערכת מקבל מספר ומהדורה ע"כל דו

 .פ שיטת המספור של הארגון"הגדרת המשתמש וע

 :יתרונות שימוש בדוחות המערכת

שמתאים לארגון" פורמט זהה"כל הדוחות בעלי , אחידות. 

פ רצון המשתמש"ניתן לעצב את הדוחות ע, עיצוב. 

אין צורך לייצר דוחות חדשים ב , חיסכון בזמןWORD    או

 ..רק הנתונים משתנים, הדוחות קיימים.  EXCELב 

בכל מודול ישנו לחצן המאפשר הצגת  , זמינות ומהירות

 .הדוחות הקשורים למודול בצורה מהירה

מאפשר עדכון  " דוחות המערכת"מסך , שליטה ובקרה

 .אוטומטי למספרי הדוחות והמהדורות

 



 תחזוקת המערכת



 :Q-Logicמחירון לתוכנת 

תקופת שרות  מחיר לחודש עמדות 'מס

 ואחריות

 חודש 24 ח"ש 300 1

 חודש 24 ₪ 250 2-5

 חודש 24 ₪ 200   6-10

 חודש 24 ₪ 170 +10

 .המחיר לעמדה, מ"המחירים לא כוללים מע•

 :השרות כולל•

 .הדרכות משתמשים, הטמעה, אפיון צורכי הלקוח1.

 .תמיכה טכנית וטיפול בתקלות2.

 .תוספות ועדכונים שוטפים של התוכנה3.

 .מ"מע+ ₪  170לפי שעת מתכנת בעלות ( מודולים, דוחות, מסכים)פיתוחים חדשים 



 יצירת קשר

לפרטים נוספים אנא פנו למחלקת 

שרות לקוחות  

 

ן: 04-6904949 טלפו  

chemi@siaa   :דואל .me 
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