LogoType

Q-Logic
המערכת לניהול
האיכות
הלקוח שלכם רואה את הארגון
שלכם דרך מערכת ניהול האיכות

שלכם

שיאא – תעודת זהות:
 נוסדה 1995
 שירות ,איכות ,אמינות
 ייעוץ
 הטמעה
 ליווי ותחזוקה
מפתחת ,משווקת
 ומלווה את מערכת
ניהול האיכות המובילה
Q-Logic

אודות שיאא

רפי נחמני
חברת "שיאא מערכות ניהול" הוקמה בשנת  1995ע"י רפי נחמני.
מיום הקמתה חרטה על דגלה את המילים שירות ,איכות ,אמינות
ושמה לה מטרה לספק ללקוחותיה סל שירותים איכותי וברמה
הגבוהה ביותר בתחום תקני הניהול וזאת במטרה לספק ללקוח
מעטפת של ייעוץ והטמעה ולאחר מכן ליווי ותחזוקה לאורך זמן.

מייסד ובעלים של "שיאא מערכות ניהול".
מהנדס איכות  .CQEעוסק בתחום מערכות הניהול מעל  22שנים
וניסיונו רב השנים הופך אותו לאחד מאנשי המקצוע המובילים
והמוערכים בשוק .מרצה בקורסי איכות ,מרצה בארגונים וחברות.
מלווה חברות וארגונים בארץ ובחו"ל ,בכל התחומים בהם נדרשים
תקני איכות ,כולל ארגונים בתחום הביטחון ,גופים ציבוריים וחברות
פרטיות ,בהטמעת תקני איכות עד לקבלת ההסמכה.
פיתח יחד עם חמי לוי ,מומחה לתחום האיכות בשיאא מערכות ניהול,
את  Q-Logicהתוכנה המקצועית ביותר לניהול איכות ,כולל גרסה
היושבת בענן.
משהו קטן :חובב כדורגל עולמי מושבע.

מאות לקוחות במגוון רחב של ענפים,
העובדים עם החברה לאורך שנים
רבות בכל נושאי התקינה

ענף המזון
הנהלת החברה החליטה לכוון לסטנדרטים גבוהים של איכות
ובטיחות מזון ,ולהתאים את המפעל לדרישות מחמירות של
לקוחות בארץ ובחו"ל .ההחלטה שהתקבלה הייתה לשלב את
דרישות האיכות של לקוחות ואת הדרישות הרגולטוריות של
משרד הבריאות עם מערכת איכות ובטיחות מזון.

בשלב זה ,אנו ב"שיאא מערכות ניהול"
נכנסנו לתמונה כדי לייעץ וללוות אותם
לקבלת ההסמכה.

התוכנה לניהול איכות
מאפשרת
ניהול תקין לפי תקן:
ISO 22000

תקנים ענפיים:
ISO 22000

התוכנה לניהול האיכות קריטית לביצועי החברה

ביצועי החברה

המנכ"ל

שיפור האיכות

מחקר ,פיתוח וחדשנות

מנהל
האיכות

מנהל
מקצועי

לאיכות קשר ישיר לביצועים העסקיים
המנכ"ל
(KPIs( המדדים הקריטיים
Net profit -  רווח נקי
Progress towards targets -  התקדמות לקראת מטרות
Revenues and growth rate -  פדיון וקצב הצמיחה
Expenses -  הוצאות
Revenue per employee -  פדיון לעובד
Employee engagement -  מעורבות עובד
Profit per customer -  רווח ללקוח
Order fulfillment cycle times -  מחזור אספקת הזמנה
Project completion rate -  קצב סיום פרויקטים ומשימות
Downtime -  זמן השבתה

איכות!  -מה חשוב למנכ"ל? מיקוד בתועלות עסקיות
צמיחת החברה

עמידה ברגולציה

נאמנות לקוחות
במונחי רווחיות וצמיחה

עלויות האיכות Cost of Quality
במונחי General Ledger

Q-LOGIC

רווחיות החברה

הזדמנויות עסקיות בהטמעת התוכנה
רווחיות
החברה
מדד3 -
התייעלות

מדד2 -
גידול ושיפור
בתפוקה

מדד1 -
הורדת
עלויות

דוגמה :ניתן באמצעות התוכנה לכמת את עלויות האיכות
של הארגון .עלויות מניעה (הדרכות ,מבדקים,)...
עלויות כשל (תלונות ,פסילות ,החזרות)..

ניהול וניטור עלויות "איכות" ו"אי איכות"
מודול עלויות איכות
₪90,000.0

עלויות האיכות

Cost of Quality
במונחי

General Ledger

₪80,000.0
₪70,000.0
₪60,000.0
₪50,000.0
₪40,000.0

יש למצוא את האיזון בין עלויות הכשל
של הארגון (תלונות ,אי התאמות)..
לבין עלויות המניעה של הארגון
(בחינה ,הדרכה.)..

נקודת איזון
עלויות מניעה
וכשל

₪30,000.0
₪20,000.0
₪10,000.0

זמן

₪0.0
-1
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איכות! – עמידה ברגולציה
עמידה ברגולציה

עמידה בדרישות רגולטוריות כגון:
תקני איכות למיניהם מעידה על
חוזקו של הארגון ועל יכולתו לספק
מוצרים באיכות הרצויה ובמועד
הרצוי.

עמידה בדרישות רגולטוריות הינה
צורך בסיסי לארגון עסקי אשר נמצא
בסביבה תחרותית.

Q-LOGIC

הרגולציה (חוקים ,תקנות ,תקנים)
שהארגון נדרש לעמוד בהן הינם
נגזרת של דרישות הלקוחות.

הזדמנויות עסקיות וצמיחת החברה
צמיחת החברה
מדד1 -
גידול במספר הלקוחות

מדד2 -
גידול בהכנסה מלקוח

מדד3 -
התייעלות

דוגמה :מערכת איכות יעילה ואפקטיבית משפרת את ביצועי הארגון ,מגדילה את אמון הלקוחות
בחברה ומשפרת את הביצועים העסקיים של החברה.

הזדמנות – "שימור לקוחות"
וגיוס לקוחות חדשים
מערכת ניהול איכות המתבססת על תוכנת
“  ” Q-Logicמשדרת ללקוחות החברה אמון במערכת האיכות
של הארגון.

הטמעת התוכנה בארגון מציגה את הארגון כארגון מתקדם
ומודרני ,שמנהל את מערכת האיכות בעזרת כלים מתקדמים.

הניסיון של חברת "שיאא מערכות ניהול" בתחום האיכות
והרגולציה בא לידי ביטוי בפיתוח תוכנה המשרתת את מנהל
האיכות בצורה מיטבית.

נאמנות לקוחות
במונחי
רווחיות וצמיחה

ניהול איכות במערכת
Q-LOGIC
ניהול איכות מערכתי

01

קיימות

02

מודעות

03

ניהול ידע
מיקוד ויעילות

04
05

מודולים

מערכת  - Q-LOGICהזדמנויות


ניהול זמן אופטימאלי של מנהל האיכות.



אחזור נתונים – שליפה מהירה של נתונים ,דוחות.



המידע המוצג במערכת נבחר באופן ממוקד לצורכי הבקרה על ניהול מערכת האיכות של הארגון.



נגישות המידע ,הטמעה ופריסה נכונה של המערכת בארגון תביא לעלייה במעורבות הנהלה הבחירה בתהליכי מערכת האיכות בארגון.



כל המידע נגיש ונשמר כמידע אלקטרוני ,נהלי העבודה ורשומות מערכת האיכות נשמרות באופן אוטומטי בשרת החברה ,אין יותר צורך

בניירות ,הדפסות וקלסרים...


ארגונים אשר הטמיעו את המערכת מעידים על יצירת רושם חיובי על מערכת האיכות מצד הלקוחות וגופים שבאים לסקור את מערכת האיכות
של הארגון.



יישום והטמעה של התוכנה מהווה קפיצת מדרגה של הארגון בתחום ניהול האיכות ההולך ומתעדכן חדשות לבקרים.



תוכנת  Q-LOGICאינה "תוכנת מדף" ,התוכנה מותאמת לסביבת העבודה של הלקוח ,במשך הזמן מפותחות גרסאות חדשות למערכת אשר
עונות לצרכים המשתנים של לקוחות החברה ולשינויים ברגולציה.

התוכנה לניהול האיכות – Use Cases
מבדק סוקר שנתי

ליווי שיאא דרך הענן

סקר הנהלה

ניהול יום -יומי

מבדק על ידי גורם חיצוני
 המקצועיות שלך כמנהל איכות ,נמדדת ביעילות אחזור נתוני האיכות.
 הסוקר דוגם על בסיס ראייתי בלבד.
 דוגמה לתהליך דגימה של סוקר:
סוקר" :הצג את מספר התלונות בשנה האחרונה"

נסקר" :ראה דו"ח סיכום תלונות לקוח לתקופה ,סה"כ "20
סוקר" :הצג לי דו"ח תלונה מספר "17
נסקר" :ראה דו"ח טיפול תלונה מספר "17
סוקר" :הצג פעילות מתקנת בעקבות תלונה "17
נסקר" :ראה דו"ח פעילות מתקנת מקושר לתלונה "17
סוקר" "הצג לי דו"ח מסכם של פעולות מתקנות לתקופה"
נסקר" :ראה דו"ח פעולות מתקנות בשנה האחרונה
וכן הלאה...
כאשר מערכת האיכות אינטגרלית והמודולים קשורים זה בזה מבדק האיכות הופך
לאפקטיבי ומציג את הארגון באור חיובי!
 שלמות המערכת – במערכת קיים מנגנון "כלב שמירה" שמתריע על תהליכים

פתוחים שלא הסתיימו.

מבדק סוקר שנתי

הצגה בסקר הנהלה


מחויב על ידי הרגולציה לבצע סקר הנהלה


 10-12סעיפים


חלקם אין מה לדון



איסוף בשני קליקים מהמערכת



כולל דוח עלויות איכות  /אי איכות



סעיפים קבועים אך התוכן משתנה



דיון בתלונות לקוח – מציג מגמות ( למשל חור במגבונים )


מה הפעולה המתקנת



מעקב אחר אפקטיביות פעולה מתקנת

סקר הנהלה

ניהול איכות ביום יום
פריסת המערכת בארגון
מחלקה  /בעל תפקיד

מודולים

רכש  /מחסן  /ביקור קבלה

 .1אי התאמות .2 .מפרטים  .3ניהול ספקים.

מש"א

 .1הסמכות עובדים .2 .הדרכות.

שיווק  /מכירות

 .1תלונות לקוח.

אחזקה

 .1תחזוקת מכונות

הנדסה

 .1מפרטים .2 .אי התאמות.

מנכ"ל ,מנהל איכות

כל המודולים

ניהול יום -יומי

ניהול איכות בשיטת Q-Logic
Back Office
ליווי שיאא דרך הענן


יעוץ "און ליין" ממומחה.



בקרה נוספת של גורם מקצועי.



הכוונה והדרכה לגורמים שונים בארגון.



ניתוח עלויות כשל וניטור גורמים לאי התאמות.



מחיר השרות יקבע בהתאם לגודל ופעילות הארגון.

ליווי ותמיכת מערכת
האיכות "מרחוק"

מודולים

מחירון תוכנה
 +11עמדות

 200ש"ח לחודש

 1-10עמדות

 250ש"ח לחודש

המחירים לא כוללים מע"מ.
• השרות כולל:
אפיון צורכי הלקוח ,הטמעה ,הדרכות משתמשים.
תמיכה טכנית וטיפול בתקלות.
תוספות ועדכונים שוטפים של התוכנה.
פיתוחים חדשים (מסכים ,דוחות ,מודולים) לפי שעת מתכנת בעלות  + ₪ 270מע"מ
יתרונות אחסון ב "ענן":
 .1אין צורך בחומרה חדשה ומתקדמת ללקוח כגון שרת ,ניתן להסתפק במחשוב הקיים בארגון.
 .2ניתן להתחבר למערכת בכל מקום בעולם ,מומלץ לחברות מרובות אתרים.
 .3עדכון גרסאות מהיר ויעיל ,אין צורך לעדכן את מחשבי המשתמשים ,מעדכנים את התוכנה ב"ענן" וכולם מעודכנים.

?!? שאלות ותשובות ?!?
כיצד מתחילים לעבוד?
לאחר חתימת החוזה ,מתחיל תהליך הטמעת התוכנה בארגון .התהליך כולל:
 .1בחינת פערים בין דרישות הארגון לבין גרסת המערכת.
 .2תהליך אפיון יחד עם מהנדס  /מנהל האיכות.
 .3פיתוחים והתאמות במסגרת "בנק השעות של הלקוח" ( 50שעות פיתוח)
 .4הרצה ראשונית של המערכת.
 .5הדרכת משתמשים.
משך הזמן לכל התהליך הינו בין  4ל  6שבועות.

מה כולל השרות של חברת "שיאא מערכות ניהול?
השרות כולל תמיכה  24/7של מערכת התוכנה ,טיפול בתקלות ,מענה לשאלות ,גיבויים סדירים,
פעולות אבטחת מידע.

מה קורה בתום תקופת השרות?
תקופת השרות והאחריות אינה מוגבלת .בתום התקופה ,לבקשת הלקוח האפשרויות הן:
 .1חוזה השרות ממשיך כל עוד התשלום הוא חודשי וקבוע.
 .2הפסקת ההתקשרות עם "חברת שיאא" ,התוכנה שייכת ללקוח ,הלקוח משלם לחברת אחסון התוכנה בענן בלבד.
 .3הוצאת התוכנה משרת האחסון בענן ,קבלת קבצי התוכנה והעברתם לרשות ולשימוש הלקוח.
* "שיאא" תספק את קובץ התוכנה וקובץ הנתונים הקיים.
* התקנת התוכנה בסביבה החדשה באחריות הלקוח.

