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YÖNETİM YAZILIMI

QCS- Görsel proses tasarımı
- Form ve parametre yapılandırma
- İlişkisel veri aktarımı ile izlenebilirlik
- Marka, model, tedarikçi, müşteri yönetimi
- Rapor tasarımcısı
- Gelişmiş doküman yönetim sistemi
- Çok dilli arayüz

- Masaüstü yönetim uygulaması
- Web tabanlı saha veri girişi uygulaması
- Akıllı kod sistemi ile veri transferi
- Gelişmiş Kullanıcı Yetkilendirme
- Özelleştirilebilir Tema

LOGO, SAP, CANIAS, NETSIS ve 
Diğer Tüm ERP’ler ile Uyumlu
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SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ
Görsel proses tasarımcısı sayesinde kalite süreçlerinizi ve alt 
süreçlerini çizerek oluşturabilir, süreç geçişleri arasındaki 
koşulları belirleyebilirsiniz.

WEB TABANLI GİRİŞ PANELİ
Veri giriş ekranları, ağ üzerinden çalışır. Her bilgisayara ayrıca 
kuruluma ihtiyaç duymaz. Ağ üzerinde tanımlanan adrese 
bağlanan her cihazdan yönetilebilir. Ekranları mobil telefonlar 
ve tablet ile uyumludur. 

ERP YAZILIMLARI İLE UYUMLU
QCS, firmanızda kullanılan LOGO, SAP, CANIAS, NETSİS ve diğer 
ERP yazılımları ile uyumludur. Ürün, müşteri, makine, sipariş ve 
çalışan bilgilerine erişebilir. Ayrıca veri girişi gerektirmez.

İZLENEBİLİRLİK
QCS üzerinden izlenebilirlik parametrelerinin oluşturulması ile 
başlangıç aşamasından teslim sonrasına kadar her ürünün 
kalite süreçleri oluşturabilir ve izlenebilir. Sipariş numarası, lot 
numarası gibi birincil anahtarlar ile her aşamadaki kalite 
standartları gözlemlenebilir, geçmişi incelenebilir.

Kalite yöneticilerini detaylar ile uğraştır-
maz, hızlı ve kolayca proses planlamalarını 
sağlar.

SADE GÖRÜNÜM, KOLAY KULLANIM

Her hangi bir zamanda her hangi bir 
siparişe ait detaylar ve kalite koşulları 
kolayca görüntülenebilir.

STANDART TAKİBİ KOLAYLIĞI

Planlandığı takdirde, proseslerdeki işlemler 
hakkındaki bilgiler ilgili birim ve çalışanlara 
E-Posta, SMS ya da anlık bildirim ile 
aktarılabilir.

SÜREKLİ  İLETİŞİM

Dinamik form yapısı sayesinde sahadan 
toplanan tüm veriler istenilen formatta 
raporlanabilir.

ÖZEL RAPOR VE ÇIKTILAR

ZAMAN KAZANDIRIR
- Kayıtların elektronik ortamda tutulması ve 
izlenebilirliği sayesinde verilerin takibi kolaylaşır
- Veri girişi esnasında görsel kıyaslama ekranları 
sayesinde hızlı kontrol sağlar
- Formülasyonlu standart yönetimi ve doğrulama 
koşulları oluşturularak aşama geçişlerinde 
zaman ve doğruluk kazandırır

CANLI AKIŞ

Her aşama ya da 
yarı mamül-ürüne 
ait hareket durumu 
canlı olarak 
görüntülenebilir. 
Mevcut siparişlerin 
kalite akışı anlık 
olarak takip 
edilebilir.  

DOKÜMAN
YÖNETİMİ

Kalite standartlarını, 
politikalarını 
belirleyen 
dokümanlar ve 
formlar sistem 
üzerinde tutularak 
hızlı ve pratik 
güncelleme 
yapılabilir.

RAPORLAMA

Tüm veriler istenilen 
formatlarda 
raporlanabilir. 
Kaliteye ve üretime 
ait sayısal 
analizler kolaylıkla 
yapılabilir. 

EK ÖZELLİKLER

QCS


