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כיצד עובדת התוכנה
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כל  , מודולים12התוכנה מותקנת על השרת בארגון וכוללת •
.מודול מטפל בתהליך אחר במערכת האיכות

כל בעל תפקיד בארגון מחובר לתוכנה ומזין אליה ישירות מידע  •
-האחזקה : לדוגמא, על פעילויות האיכות השייכות לתחומו

-הרכש , תלונות לקוח-השיווק , בציודמידע על טיפולים 
.ספקים

.לשרת ונשמר שםOn-Lineכל המידע נאסף •

מנהל האיכות משמש כמנהל המערכת וביכולתו לפקח על  •
פעילות האיכות בארגון ובנוסף לבצע מעקב אחר ביצוע  

.המשימות השונות שעל סדר היום

כאשר המשימות נוצרות , התוכנה עובדת בניהול לפי משימות•
לדוגמא נקלט עובד חדש  . אוטומטית מתוך התהליכים השונים

אוטומטית תפתח משימה לאחראי הדרכות על  , למערכת
.ההדרכות הנדרשות
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מסך פתיחה

.תהליך ניהול האיכות הראשי-במרכז המסך •

גישה למידע המקובץ לפי נושאים  -שורת הכפתורים העליונה •
.וישויות ארגוניות

.  פתיחת תהליכים במערכת-בשורת הכפתורים השנייה •
.פתיחת פעולות אלה מתאפשרת לכל עובד המקושר למערכת

בצד ימין ניתן לראות את מספר המשימות הפתוחות לעובד  •
.וכן את המשימות שעדיין לא נקראו, לפי הנושאים השונים
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ניהול לפי משימות
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.משימות הנפתחות אוטומטית מתוך תהליכים•

מנהל האיכות מפקח בקלות על ביצוע המשימות  •
.השונות בכל האירגון

גם  -אפשרות לקבלת התראות על משימות חדשות •
.ללא פתיחת התוכנה

מנוע ניהול המשימות הוא הליבה של התוכנה ובנוי כך 
חריגה  , מבדק, תלונה)שכל פתיחה של רשומת איכות 

תייצר אוטומטית משימה לטיפול הגורם שהוגדר ( 'וכו
המערכת מאפשרת למנהל לעקוב אחר ביצוע  . כאחראי

משימות ואף לדעת האם האחראי לביצוע המשימה  
.פתח את המשימה לצפייה
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המודולים בתוכנה
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תלונות לקוח הדרכה והסמכה

.ניהול הדרכה והסמכת עובדים בממשק ידידותי•

.יצירת הגדרות תפקיד כולל דרישות סף והדרכות נדרשות להסמכה•

.הפקת דוחות מצב לפי חתכים שונים והתרעות על חוסרים•

.מעקב נוח על הכשרות והסמכות הדורשות חידוש תקופתי•

.ריכוז כל שלבי הטיפול בתלונה במקום אחד•

.שיתוף פעולה קל בין מחלקות שונות המעורבות בטיפול התלונה•

כל עובד יכול לתעד תלונת לקוח והמידע מועבר אוטומטית לגורמים  •
.הרלוונטיים

.הפקת סיכום תלונה מותאם לארגון ושליחתו ללקוח ישירות מהתוכנה•
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נהלים והוראות מבדקים פנימיים

.בניית רשימת תיוג למבדק הניתנת לשכפול בלחיצת כפתור•

.שיפור ומניעה מתוך תהליך המבדק, יכולת ניהול תהליכי תיקון•

.אפשרות לבחינת כיסוי כל נהלי הארגון במבדקים•

.ביצוע עידכון בנוהל מעלה אוטומטית את המהדורה•

.יצירה אוטומטית של תוכן עניינים אשר נשמר תמיד מעודכן•

.כאשר מגיע המועד לעבור על הנוהל, תזכורת אוטומטית כמשימה•

.שמירה על גירסאות ישנות כולל סיבות השינוי•
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מונעת/פעולה מתקנת  אי התאמות

כל עובד יכול לתעד אי התאמה והמידע מועבר אוטומטית לגורמים  •
.הרלוונטיים

.אי התאמה לספק מקושרת אוטומטית לתיק הספק•

.אפשרות לפתיחת חריגות בתחומי איכות הסביבה ובטיחות•

מונעת בעקבות תהליכי איכות שונים או כיוזמת  / פתיחת פעולה מתקנת •
.עובד לשיפור

דיונים ועלויות איכות  , תיעוד מלא של כל תהליך הטיפול כולל משימות•
.הנובעות ממנו

.פתיחת תהליך בקרת אפקטיביות אוטומטי לכל פעולה•
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ציוד ותחזוקה כיול מכשירי בדיקה

.  מעקב וביצוע של כיול פנימי או חיצוני, מנגנון מתוחכם להגדרה•

כל )אפשרות ניהול קבוצתי של מוצרים בעלי אפיון טיפול וכיול זהה •
(כל מדי החום, המשקלים

מנגנון שליטה ודיווח על כשירות של ציוד בהתאם למצב הכיול או  •
.הטיפולים בציוד

כרטיס ציוד עם המאפיינים והגורמים המקושרים אליו לתחזוקה  •
.ותפעול

.תקופתיים/ מנגנון למעקב וביצוע טיפולים יזומים •

מנגנון לדיווח וטיפול בתקלות כולל קשר עם גורמי חוץ ותיעוד עלויות  •
.התיקון
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ניהול סקרי הנהלה וישיבות מעקב ספקים

, הסמכה: כרטיס ספק המרכז את כל המידע וכל הפעילויות מול הספק•
'חריגות וכו, הערכה תקופתית

.חיבור אוטומטי ממודול חריגות לתוך כרטיס הספק•

.לתיעוד אספקות וחריגות באספקהERPיכולת לממשק עם מערכות •

כולל מנוע  , קבוע" סדר נושאים"מנגנון לבניית ישיבות תקופתיות עם •
.לניהול פורומים ומשתתפים

'התאמה וכו-אי, תלונת לקוח: יצירת דיונים מתוך ארועים במערכת•

חות האיכות  "בסקר הנהלה אפשרות לגישה מהירה לכל סיכומי ודו•
.ישירות מתוך הדיון כולל עיון במדדי איכות וניתוחים גרפיים
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עלויות איכות תוכנית שנתית

.בניית תוכנית עבודה שנתית לכל פעילויות האיכות השונות•

קבלת תזכורות לאחראי דרך מערכת המשימות כשמגיע המועד לביצוע  •
.הפעילות

.אפשרות שכפול פעילויות משנה לשנה לבניית תוכנית בקלות ובמהירות•

.איסוף נתוני עלויות איכות מתוך התהליכים השונים באופן אוטומטי•

יצירת גרפים לפילוח הנתונים ישירות מתוך המערכת בהשוואה כמותית  •
.ותקופתית

.חות בקלות ובמהירות"חות להפקת דו"מחולל דו•
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תודה רבה
073-2311720

service@prodify.com

Matarotqm.com
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