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„ELO, mint QMS”
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QM dokumentumok és adatok

Pl.
• ISO dokumentációk
• Audit anyagok
• KIR bizonylatok
• Jogszabályi hivatkozások
• Oktatási nyilvántartás
• Felülvizsgálati 

figyelmeztetések
• …



QM (belső) folyamatok

Létrehozás, 
módosítás

Jóváhagyás Érvényesítés Értesítés
Befejezés, 
visszajelzés

Új revízió

Lezárás

Egyéb folyamatok és nyilvántartások

(Nem-megfelelőség, deviáció, CAPA, oktatás, kalibráció…)

Dokumentáció kezelő folyamatok

(Véleményeztetés, jóváhagyás, érvényesítés, értesítés)



Több, mint QMS:

„ELO, mint okos QA + QC eszköztár”



Felgyorsuló piac 
és versenyhelyzet

Új környezet - új kihívások

Globális 
kapcsolatok

Új technológiák és 
lehetőségek

Kulturális 
változások

Egyre több 
digitális információ

Szigorú 
minőségi 
elvárások

Tudás 
felértékelődése



VS

De valóban igaz ez???





Milyen hosszú időt tölt az 

USA-ban naponta egy 

felnőtt online / nyomtatott 

médiával?



5:16/nap online média
0:32/nap nyomtatott média



Mi a legfontosabb a 

mai fiatal felnőtteknek:

alkohol, szex vagy 

okostelefon?



1. okostelefon

2. szex

3. alkohol



Folyamat és 

együttműködés

Adat, 

információ, 

tudás

Analízis és 

automatizálás

Használhatóság

Rugalmasság
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„Statikus”
workflow



„Dinamikus”
workflow
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együttműködés
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automatizálás



E-dokumentumok

Papír dokumentumok

Adatok, 
nyilvántartások

Kommunikáció, 
email
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Minden kereshető, elemezhető

Folyamat alatt:

• Gyors döntések 

• Gyors kivétel kezelés

• Információ áramlás

• …

Folyamat után:

• Belső ellenőrzés

• Audit

• Problémák felismerése

• Gyökér okok feltárása

• Folyamatok kiértékelése

• …



Kockázat minimalizálás

• Határidő figyelések

• Eszkaláció menedzsment

• Pro-aktív információ áramlás

• Logikai ellenőrzések

Erőforrás optimalizálás

• Automatikus döntési pontok

• Integráció

Tudás megosztás

• Hozzáférés automatizálás

• Periodikus riport generálás

Stb., stb., stb….

(Majdnem) minden automatizálható



Folyamat és 

együttműködés

Adat, 

információ, 

tudás

Használhatóság

Rugalmasság

Analízis és 

automatizálás



DEMO:

Termék minőség ellenőrzés



Minőség ellenőr (tablet)



Minőség ellenőr (tablet)



Minőség ellenőr (tablet)



Minőség ellenőr (tablet)



Minőség ellenőr (tablet)



Minőség ellenőr (tablet)



Szakértő/adminisztrátor (PC)



Szakértő/adminisztrátor (PC)



Szakértő/adminisztrátor (PC)



Vezető (telefon)



Szakterületi felelős (PC)



Helyettesítő (PC)
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Rugalmas vs „Dobozos”
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Köszönöm a figyelmet!


