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ניהול חריגות
המערכת מאפשרת לנהל תהליך המתחיל בזיהוי החריגה ( כולל אירועי בטיחות ,איכות סביבה וכד' ,אם כלולים
בחבילה שנרכשה) ומתנהל במערכת דיונים והחלטות ומשימות לצורך תיקון החריגה .המודול כולל מנגנון לניהול
החלטות וועדת סקר חומרים (.)MRB
הפעולות מתועדות במערכת ביחד עם כל המשימות שבוצעו לטיפול בחריגה וכן עלויות איכות הנובעות מהליקוי.
ניתן לפלח את החריגות לפי אופיין ,שיוכן הארגוני ,מקורן ,המוצר/השירות הרלוונטי ,סטטוס הטיפול בהן ועוד.
הפילוח זמין גם בתצורות של השוואות כמותיות וגם בתצורות של השוואות תקופתיות.

אי התאמות
כל משתמש במערכת יכול לפתוח דיווח על אי התאמה.
לפתיחת חריגה ממסך ניהול איכות
יש ללחוץ על כפתור "פתיחת דו"ח
חריגה או כשל".
יפתח מסך בו יש צורך לבחור את
סוג החריגה :אי התאמה.
במידה ובחבילה המותקנת לא
כלולים טיפול בארועי בטיחות,
איכות הסביבה או ניהול סיכונים,
טופס רישום חריגה  /אי התאמה
יפתח ישירות עם הלחיצה על
"פתיחת דו"ח חריגה או כשל"

במסך ניהול כללי ,נלחץ על
"פתיחת תהליך חדש"..
ומתוך רשימת התהליכים שנפתחה
נבחר את "דו"ח חריגה או כשל"
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כעת יפתח טופס "רישום חריגה /אי התאמה":
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יש למלא את כל השדות הרלוונטיים בטופס הרישום :אופן הגילוי ( ,)1מחלקה ( )2ותאריך האירוע ( ,)3אם
מדובר בחריגה הנובעת מליקוי ספק ,נבחר את שם הספק מתוך רשימה שתפתח בפנינו עם הלחיצה על זכוכית
המגדלת ( .)4חשוב לציין ,ברגע שהכנסנו כאן את שם הספק  -החריגה גם מועברת לתיקו של הספק .במידה
וחיברנו את החריגה לספק ,איש קשר חריגה ( )5יהיה מאנשי הקשר אצל הספק .אם לא שייכנו לספק  -הרשימה
תכלול את כל אנשי הקשר הקיימים במערכת.
יש להקפיד על מילוי נושא החריגה ( )6ותאור החריגה ( )7שהינם שדות חובה במסך זה ובלעדיהם לא ניתן המשיך
את תהליך הטיפול.
קיימים חמישה שדות להגדרת מאפיינים לחריגה להקל על ביצוע חיתוכים ופילוחים שונים :סיווג החריגה ()8
ועוד ארבעה שניתן להגדיר בהתאם לתהליכים שלכם.
אם החריגה היא במוצר כלשהו אפשר להזין אותו באמצעות לחיצה על "זכוכית המגדלת"( )9וכן ניתן לרשום את
פרטי ההזמנה ,המשלוח ונתונים כמותיים ( .)10כמו כן ניתן לרשום את הפגמים על ידי לחיצה על הוסף ( )11ואז
תפתח שורה שבה רושמים את סוג הפגם (מתוך רשימה) ,הכמות ופירוט החריגה.
כמו בכל מקום אחר במערכת ,ניתן לקשר מסמכים באמצעות כפתור "קישורים" (.)12
בלחיצה על "אישור" יקרה אחד משני מצבים לפי ההרשאה של פותח החריגה:
 יסגר הטופס ,והאחראי על טיפול בחריגות יקבל משימה חדשה ,שתפנה אותו לטופס החריגה מתוך רשימת
המשימות שלו.
 למורשים לטפל בחריגה ,ייפתח טופס החריגה המלא להמשך טיפול.
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בטופס מתועדים כל הפרטים ,הנתונים ,המשימות ,והפעולות המתקנות שנבעו מהחריגה ,וכן כל מהלך הטיפול
בחריגה עד לסגירתה .פרטים אלה מהוים בסיס לניתוח ולהפקת לקחים ארגוניים ,לכן קיימת חשיבות למילוי
מלא ומדוייק של הטופס.
כל הנתונים אשר הוכנסו בשלב פתיחת החריגה ,מופיעים כבר בטופס.
ניתן לכתב משתמשים נוספים על ידי לחיצה על "מכותבים לידיעה" ( .)1האחראי לטיפול בחריגה ימלא את פרטי
הטיפול בשדה "טיפול בחריגה" ( .)2בהתאם לצורך ניתן לפתוח משימות הקשורות לחריגה על ידי לחיצה על
"משימה חדשה" בלשונית "משימות" ( ,)3לזמן דיונים על ידי לחיצה על "דיון חדש" בלשונית "דיונים" ( .)4תעוד
עלויות החריגה יבוצע בלשונית "עלויות" ( )5על ידי לחיצה על "הוסף" .במידה ומזוהה צורך בטיפול מערכתי
אירגוני ,יפתח אחראי הטיפול בחריגות טופס בקשה לפעולה מתקנת באמצעות לחיצה על "בקשה לפעולה
מתקנת" ( .)6ניתן לקשר כל מסמך רלוונטי באמצעות "קישורים" (.)7
בלשונית "פגמים והחלטות" ( )8יופיעו הפגמים שהוזנו בפתיחת החריגה (ראה סעיף  11בעמוד הקודם) .זהו
המקום לתעד את ההחלטה לגבי המוצר הפגום (החלטת ועדת  ,)MRBכולל כמות לשימוש וכמות מלאי חסום.
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במידה והכמויות שרשמנו אינן מסתכמות לכמות הכללית שסופקה  -תקפוץ לנו ההתראה הבאה כאשר ננסה
לסגור את החריגה (כפתור "סגירת חריגה"  11 -בעמוד הקודם):

כאשר החריגה מקושרת לספק תווצר לשונית "פעולה מתקנת לספק" ( - 9בעמוד הקודם) אשר מאפשרת לנו
לעקוב אחר ההתנהלות מול הספק ולשלוח מסמכים ישירות מהמערכת:
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השדות :מצב הפעולה ,שליחה ראשונה ,עדכון אחרון ( )1מתמלאים אוטומטית בהתאם לפעולות שנעשה.
אם החלטנו שאין צורך בפעולה מתקנת נלחץ על "קבע שאין צורך" (.)2
בכדי לשלוח דו"ח פעולה מתקנת לספק יש לבחור תחילה את המכותבים ( )3שיקבלו את המייל ,כאשר באופן
אוטומטי נקבל ברשימת המכותבים האפשריים את אנשי הקשר אצל הספק.
בלחיצה על "שלח מסמכים לספק" ( )4תפתח חלונית שממנה נוכל לבחור את פורמט הדו"ח שאותו נשלח ללקוח:
נבצע לחיצה כפולה על הפורמט הרצוי והמסמך ,עם כל הנתונים אשר
נשאבו מטופס החריגה ,ייוצר.
במידה ונסמן  Vב"שמור את המסמך" ,המסמך ישמר בתיקייה
הרשומה (ברירת המחדל לתיקייה היא תיקייה בשם הספק אשר
תווצר אוטומטית ברשת) וכן יופיע ב"קישורים" ( 7בעמוד קודם).
קיימת אפשרות לשלוח יותר ממסמך אחד לספק ,לכן לאחר שהמסמך
הראשון נוצר ,מסך רשימת הדוחות /מסמכים יופיע שוב ,אך בלי
הפורמט שכבר יצרנו.
בלחיצה על יציאה יפתח מייל ,שהמכותבים בו הם אלה שהגדרנו ,עם
המסמכים שנוצרו מצורפים למייל.
כמו כן תפתח חלונית "שליחת משימת מעקב" אשר תאפשר לנו לצור
משימה בשולחן המשימות לאיש הרכש המטפל בספק ,לעקוב שהספק
שולח תשובה.
לאחר ששלחנו את המסמכים ,הלחצן "תשובת ספק" ( ,)5יהפוך
לזמין ,ובלחיצה עליו נוכל לתעד האם הגיע תשובה וכן האם היא מאושרת.
ניתן להוציא דו"חות מודפסים בפורמטים שונים על ידי לחיצה על "הדפס" ( 12בעמוד הקודם).
חשוב :סגירתה של חריגה לא תתאפשר מבלי שכל המשימות לטיפול בנושא נסגרו .הודעה על סיום ביצוע
המשימות וכי ניתן לסיים את הטיפול בחריגה תופיע ברשימת המשימות של האחראי.
לסגירת החריגה נתעד את "סיכום החריגה" בשדה המתאים ( 10בעמוד הקודם) ואז נקיש על כפתור "סגירת
החריגה" ( - 11בעמוד קודם) ,לחיצה זו תוביל אתנו למסך נוסף עם שם ותאריך הסגירה ,לחיצה על אישור תסגור
את החריגה.
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חריגת בטיחות
כל משתמש במערכת יכול לפתוח דיווח על חריגת בטיחות.
הפתיחה מתחילה באותו מקום כמו פתיחת חריגה  /אי התאמה (ראה בעמוד :)2
במסך ניהול כללי ,נלחץ על "פתיחת תהליך חדש"..
ממסך ניהול איכות יש ללחוץ על כפתור "פתיחת
ומתוך רשימת התהליכים שנפתחה נבחר את "חריגת
דו"ח חריגה או כשל".
בטיחות"
יפתח מסך בו יש צורך לבחור את סוג החריגה:
"אירוע בטיחות".

יפתח המסך הבא:
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על המדווח על האירוע למלא את שמו ( ,)1שם הנפגע (אם יש) ( ,)2סוג האירוע ( )3מתי זה קרה (תאריך ושעה) (,)4
היכן זה התרחש :מחלקה ( )5ותאור חופשי למקום ( )6והסיבה לאירוע ( .)7יש למלא את שדות החובה  -נושא
האירוע ( )8ותיאורו ( .)9קיימים ארבעה שדות להגדרת מאפיינים נוספים לארוע להקל על ביצוע חיתוכים
ופילוחים שונים.
בלחיצה על "אישור" יקרה אחד משני מצבים לפי ההרשאה של פותח הרישום:
 יסגר הטופס ,והאחראי על טיפול בארועי בטיחות יקבל משימה חדשה ,שתפנה אותו לטופס הארוע מתוך
רשימת המשימות שלו.
 למורשים לטפל בארוע ,ייפתח טופס הארוע המלא להמשך טיפול.
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בטופס מתועדים כל הפרטים ,הנתונים ,המשימות ,והפעולות המתקנות שנבעו מהארוע ,וכן כל מהלך הטיפול.
פרטים אלה מהוים בסיס לניתוח ולהפקת לקחים ארגוניים ,לכן קיימת חשיבות למילוי מלא ומדוייק של הטופס.
כל הנתונים אשר הוכנסו בשלב פתיחת הארוע ,מופיעים כבר בטופס.
ניתן לכתב משתמשים נוספים על ידי לחיצה על "מכותבים לידיעה" ( .)1האחראי לטיפול בארוע ימלא את פרטי
הטיפול בשדה "טיפול בארוע" ( .)2בהתאם לצורך ניתן לפתוח משימות הקשורות לארוע על ידי לחיצה על
"משימה חדשה" בלשונית "משימות" ( ,)3לזמן דיונים על ידי לחיצה על "דיון חדש" בלשונית "דיונים" ( .)4תעוד
עלויות הארוע יבוצע בלשונית "עלויות" ( )5על ידי לחיצה על "הוסף" .במידה ומזוהה צורך בטיפול מערכתי
אירגוני ,יפתח אחראי הטיפול בארוע טופס בקשה לפעולה מתקנת באמצעות לחיצה על "בקשה לפעולה מתקנת"
( .)6ניתן לקשר כל מסמך רלוונטי באמצעות "קישורים" (.)7
ניתן להוציא דו"חות מודפסים בפורמטים שונים על ידי לחיצה על "הדפס" (.)8
חשוב :סגירתו של ארוע לא תתאפשר מבלי שכל המשימות לטיפול בנושא נסגרו .הודעה על סיום ביצוע המשימות
וכי ניתן לסיים את הטיפול בארוע תופיע ברשימת המשימות של האחראי.
לסגירת הארוע נתעד את "סיכום הארוע" בשדה המתאים ( )9ואז נקיש על כפתור "סגירת הארוע" ( ,)10לחיצה זו
תוביל אתנו למסך נוסף עם שם ותאריך הסגירה ,לחיצה על אישור תסגור את הארוע.
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אירוע איכות סביבה
כל משתמש במערכת יכול לפתוח דיווח על חריגת איכות סביבה.
הפתיחה מתחילה באותו מקום כמו פתיחת חריגה  /אי התאמה (ראה בעמוד :)2
במסך ניהול כללי ,נלחץ על "פתיחת תהליך חדש"..
ממסך ניהול איכות יש ללחוץ על כפתור "פתיחת
ומתוך רשימת התהליכים שנפתחה נבחר את "חריגת
דו"ח חריגה או כשל".
איכות סביבה"
יפתח מסך בו יש צורך לבחור את סוג החריגה:
"אירוע איכות סביבה".

יפתח מסך לרישום פרטי הארוע:
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על המדווח על האירוע למלא את שמו ( ,)1סוג האירוע ( )2מתי זה קרה (תאריך ושעה) ( ,)3היכן זה התרחש:
מחלקה ( )4ותאור חופשי למקום ( )5והסיבה לאירוע ( .)6יש למלא את שדות החובה  -נושא האירוע ( )7ותיאורו
( .)8קיימים ארבעה שדות להגדרת מאפיינים נוספים לארוע להקל על ביצוע חיתוכים ופילוחים שונים.
בלחיצה על "אישור" יקרה אחד משני מצבים לפי ההרשאה של פותח הרישום:
 יסגר הטופס ,והאחראי על טיפול בארועי בטיחות יקבל משימה חדשה ,שתפנה אותו לטופס הארוע מתוך
רשימת המשימות שלו.
 למורשים לטפל בחריגה ,ייפתח טופס החריגה המלא להמשך טיפול.
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בטופס מתועדים כל הפרטים ,הנתונים ,המשימות ,והפעולות המתקנות שנבעו מהארוע ,וכן כל מהלך הטיפול.
פרטים אלה מהוים בסיס לניתוח ולהפקת לקחים ארגוניים ,לכן קיימת חשיבות למילוי מלא ומדוייק של הטופס.
כל הנתונים אשר הוכנסו בשלב פתיחת הארוע ,מופיעים כבר בטופס.
ניתן לכתב משתמשים נוספים על ידי לחיצה על "מכותבים לידיעה" ( .)1האחראי לטיפול בארוע ימלא את פרטי
הטיפול בשדה "טיפול בארוע" ( .)2בהתאם לצורך ניתן לפתוח משימות הקשורות לארוע על ידי לחיצה על
"משימה חדשה" בלשונית "משימות" ( ,)3לזמן דיונים על ידי לחיצה על "דיון חדש" בלשונית "דיונים" ( .)4תעוד
עלויות הארוע יבוצע בלשונית "עלויות" ( )5על ידי לחיצה על "הוסף" .במידה ומזוהה צורך בטיפול מערכתי
אירגוני ,יפתח אחראי הטיפול בארוע טופס בקשה לפעולה מתקנת באמצעות לחיצה על "בקשה לפעולה מתקנת"
( .)6ניתן לקשר כל מסמך רלוונטי באמצעות "קישורים" (.)7
ניתן להוציא דו"חות מודפסים בפורמטים שונים על ידי לחיצה על "הדפס" (.)8
חשוב :סגירתו של ארוע לא תתאפשר מבלי שכל המשימות לטיפול בנושא נסגרו .הודעה על סיום ביצוע המשימות
וכי ניתן לסיים את הטיפול בארוע תופיע ברשימת המשימות של האחראי.
לסגירת הארוע נתעד את "סיכום הארוע" בשדה המתאים ( )9ואז נקיש על כפתור "סגירת הארוע" ( ,)10לחיצה זו
תוביל אתנו למסך נוסף עם שם ותאריך הסגירה ,לחיצה על אישור תסגור את הארוע.
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