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Kwaliteitsborging

Deze Quasydoc-module combineert en automatiseert alle
facetten van uw kwaliteitsborging.

U kiest voor een papierloze oplossing voor uw klantenklachten,
van ontvangst tot afhandeling.
U pakt leveranciersklachten systematisch en transparant aan.
U coördineert eenvoudig interne non-conformiteiten zodat u
structurele problemen snel op het spoor komt.
U houdt uw leveranciersbeoordelingen up-to-date.

Kwaliteitsmanagement

U bundelt met deze Quasydoc-module alle beheersmatige aspecten van uw kwaliteitssysteem, zodat uw
systeem én uw productkwaliteit verbetert.

U maakt kwaliteitsindicatoren aan om uw specifieke
kwaliteitseisen in detail te kunnen opvolgen.
U stelt een set meetbare kwaliteitsdoelstellingen op
om doelgericht te werken en op tijd corrigerende
acties te ondernemen.
U plant periodieke acties zodat u en uw medewerkers
de kwaliteit van uw
systemen gemakkelijk kunnen managen.
U handelt stapsgewijs corrigerende en preventieve
acties af.

Kwaliteitshandboek

Met deze Quasydoc-module kiest u voor een volledig
papierloos documentenbeheersysteem op proces- of
afdelingsniveau.

U maakt uw eigen praktische indeling van alle documenten in uw kwaliteitssysteem.
U voegt handige tabbladen toe met algemene basisinformatie, kwaliteitsnormen en versiedetails.
U beheert de rechten en wijzigingsaanvragen van
elk document.
U linkt documenten aan elkaar voor een duidelijkere
structuur.
U maakt eenvoudig documenten beschikbaar voor
uw klanten.

Custom workflow

U specificeert met deze veelzijdige Quasydocmodule uw klantgerelateerde procesflows en
bepaalt nauwgezet hun verloop.

U maakt de volledige opbouw van uw procesflow in verschillende procestypes.
U bepaalt zelf indicatoren op basis van uw
workflows.
U beheert doeltreffend uw projecten dankzij een
geautomatiseerde structurele opvolging.
U kiest voor een volledig papierloos
opvolgsysteem

Kwaliteitscontrole

Via deze Quasydoc-module maakt u een analyse- en
controleplan en communiceert u efficiënt én
papierloos met uw interne of externe labo.

U kiest voor een analyseplanning die gebonden is
aan tijd, contracten of events.
Als aanvrager van stalen organiseert u probleemloos
een productcontrole per lot en krijgt u een overzicht
van al uw aangevraagde stalen en analyses.
Als labo krijgt u een overzicht van alle aangevraagde
en ontvangen stalen, én van alle uit te voeren
analyses.

Risicoanalyse

Dankzij deze Quasydoc-module bouwt u gestructureerd
een preventiebeleid uit met de methode Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE). U documenteert uw risicoanalyse op het vlak van arbeidsveiligheid, milieurisico’s,
voedselveiligheid, informatiebeveiliging, enz.

U bepaalt zelf in welke structuur u uw risicoanalyses bijhoudt – per afdeling of per machine – en
legt zelf de waardes vast.
U geeft de limietgrenzen voor uw risico’s aan,
bepaalt de gevaren die eigen zijn aan uw processen en koppelt er maatregelen aan.
U voegt pictogrammen toe en legt links naar uw
kwaliteitshandboek.
U koppelt documenten en periodieke acties aan
gevaren om zo opvolging te verzekeren.

Fieldcheck

U stelt met deze Quasydoc-module checklists op die u
kunt afhandelen via een tablet of smartphone. Uw
vaststellingen worden gesynchroniseerd zodat u ze
verder kunt opvolgen in een van de andere modules,
zoals leveranciersklachten of technisch onderhoud.

U stelt een checklist op en kunt die toewijzen aan
een gebruiker of er foto’s aan toevoegen.
U werkt de checklist eenvoudig offline af.
U kunt ook losse vaststellingen registreren.

Specificatiebeheer

U stelt met deze Quasydoc-module uw product- en
processpecificaties op en geeft die weer in een eigen
lay-out.

U beheert álle specificaties, van grondstof tot eindproduct.
Al uw leveranciers beheren hun productspecificaties
in úw lay-out.
Uw leveranciers krijgen beperkte toegang tot uw
systeem om productgegevens in te vullen.
Quasydoc verifieert uw specificaties en meetresultaten
automatisch en meldt u wanneer die niet voldoen aan
de minimale vereisten die u hebt gespecificeerd.

Stockbeheer

Productie

Met deze Warehouse Management System-module
van Quasydoc organiseert u doeltreffend uw stockbeheer en leeft u de wettelijke traceerbaarheidseisen na.

Deze Quasydoc-module biedt u een online pakket
waarmee u uw productie vlot plant en rapporteert met
volledige traceerbaarheid.

Elk product krijgt een intern lotnummer om het
snel te kunnen traceren.
U print barcode-etiketten met lotnummer en
registreert zo alle stockbewegingen en –correcties.
U laat producten met kwaliteitsafwijkingen
blokkeren.
U kent op elk moment de historiek én de actuele
toestand van uw stock en kunt een inventaris
maken.
U bepaalt de waarde van verbruikte producten
binnen een bepaalde periode.
U beheert de interne logistiek voor ál uw afdelingsmagazijnen.

U krijgt een voorstel voor uw productieplanning
op basis van uw bestellingen en minimumstock.
U wijst grondstoffen en hulpmaterialen toe aan
productieorders.
U drukt handige rapporten, planningen of
materiaalbehoeften af voor de werkvloer en het
management.
U genereert voor eindproducten een eigen
lotnummer en label.
De tracking en tracing van uw producten is
gegarandeerd.

Aankoop/verkoop

Technisch onderhoud

U beheert met deze Quasydoc-module uw aankopen
en klantenbestellingen. Samen met de modules voor
stockbeheer en productie garandeert u uw traceerbaarheid en managet u uw totale logistieke keten.

Met deze Quasydoc-module plant en registreert u
onderhoud. Door een koppeling met de productiemodule krijgt u handige statistieken over de storingsgevoeligheid van uw machines.

U verzamelt efficiënt al uw leveranciers- en
klanteninformatie, van contactgegevens tot
productdetails en logistieke afspraken.
U bepaalt de minimumstock voor elk product en
genereert zo bestelvoorstellen én aankooporders.
U maakt pickingopdrachten en verzendlijsten aan.
U maakt uitgaande facturen en volgt inkomende
facturen op.
U koppelt uw module eenvoudig aan uw boekhoudpakket.

U plant en rapporteert preventief en curatief
onderhoud.
Uw uitvoerders krijgen automatisch berichten over
interventies met een bijbehorende werkbon.
U krijgt statistieken op basis van gegevens uit de
werkbon en eventuele herstellingskosten.

Personeel & opleiding
U beheert dankzij deze Quasydoc-module moeiteloos de
opleidingsadministratie per medewerker.

U kent op elk moment de functieomschrijving, het
opleidingsniveau en de kwalificaties van uw medewerkers
en genereert een opleiding- en kwalificatiematrix.
U laadt opleidingen in PowerPoint op.
U bepaalt met een paswoord wie toegang heeft tot
bepaalde opleidingen en registreert de opleidingsstatus
automatisch per medewerker.
U neemt eenvoudig een test af of laat een beoordeling
invullen.
U verzekert opfrissingen dankzij geautomatiseerde
reminders.

Vergadering
Met deze Quasydoc-module plant u efficiënt vergaderingen,
maakt u gestandaardiseerde verslagen en volgt u
actiepunten nauwgezet op.

U definieert vooraf het vergadertype (naam, deelnemers,
status, vaste verslagrubrieken).
U plant eenvoudig vergaderingen en genereert automatische reminders.
U maakt online een verslag en koppelt agendapunten aan
to do’s, aan corrigerende of preventieve maatregelen, of
aan technische interventies voor verdere opvolging.
U koppelt corrigerende acties rechtstreeks in het verslag
van interne audits.

Q-map

U laadt met deze Quasydoc-module grondplannen op en
voorziet die laag per laag van bijkomende gegevens die u
koppelt aan andere elementen van uw kwaliteitssysteem.

U krijgt een overzichtelijke visuele voorstelling van
bijvoorbeeld milieuaspecten, hygiënezones of looproutes.
U gebruikt de plattegronden op een praktische manier
dankzij iconen, pictogrammen, foto’s, pijlen, kleurcodes
en extra infovelden.

Kwaliteitsmanagement, logistiek
en productie via internet

Quasydoc – Quality System Documentation – is internetsoftware om uw
kwaliteitssystemen te beheren. U

huurt universeel bruikbare software
die de kernprocedures van onder

meer ISO9001, ISO17025, ISO22000,
HACCP, BRC en IFS automatiseert.
Bovendien garandeert u met Quasydoc een optimale link met uw operationele kwaliteitscontrole.

Uw voordelen
U hoeft geen bijkomende investeringen te doen in software,
hardware of systeembeheer.
U wint tijd dankzij een optimale ondersteuning bij uw
kwaliteitssysteembeheer.
U krijgt universeel bruikbare ideeën zonder meerkosten
geprogrammeerd, want Quasydoc groeit graag mee met zijn
klanten.
U huurt een standaardpakket tegen een interessant tarief dat
vastligt voor de duur van uw contract.
U slaapt gerust, want Quasydoc maakt voor u regelmatig
back-ups.
U kunt rekenen op positieve reacties van auditors.
U integreert Quasydoc eenvoudig met andere bedrijfssoftware en zelfs met de software van uw klanten of leveranciers.
U bent verzekerd van een handige interactie met
partnerbedrijven dankzij de online omgeving.
U koppelt Quasydoc gratis aan de draadloze
temperatuursensoren van Rmoni (TempWeb). Gebruikt u
andere sensoren? Dan maakt Quasydoc probleemloos een
koppeling voor u.
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