 -Files QMS ile tüm kalite süreçlerinizi en
M
verimli ve en kolay şekilde yönetebilir ve tüm
kalite denetimlerini hızlıca geçebilirsiniz.
M-Files QMS kullanarak, kalite yönetim
sisteminizi daha da geliştirir ve denetim
sırasında ihtiyacınız olan tüm doküman ve iş
süreçlerinin
yönetimini
kolay
şekilde
yapabilirsiniz. Kalite standartlarını ve
gerekliliklerini sağlamak hiç bu kadar kolay
olmamıştı.
İster Bulutta,

M-Files QMS farklı sektörlere uyum
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

KALİTE DOKÜMAN VE SÜREÇLERİNİZ

KONTROL ALTINDA
M-Files QMS, tüm kalite dokümanlarınızı tek bir
sistem
içerisinde,
kalite
standartlarına
bağlı
kalarak
yönetmektedir.
Kurulum
ve
kullanım
kolaylığı olan M-Files QMS, modül mimarisi gereği
gelişime açıktır ve isteğe bağlı olarak özelleştirilebilir.
ISO 9001:2008 , ISO / IEC 17025:2005, FDA, CFR gibi kalite
standartlarının formlarını, prosedürlerini, faaliyetlerini, talimatlarını
vb. bütün gereksinimlerini içerisinde kolaylıkla barındırabilir. Tüm süreç
ve dokümanlarınıza hem Windows masaüstü, hem tarayıcı hem de mobil
uygulamalardan erişebilirsiniz.
M-Files QMS, standardizasyonu sizleri yormadan, yönetimi zorlaştırmadan
sağlamaktadır.

M-Files QMS’in yapabildiklerinden bazıları...
KALİTE

YÖNETİM

Düzeltici-Önleyici Faaliyet/İyileştirme

Toplantı Modülü

•
•
•
•

• YGG toplantı planlanması,
• Toplantı tutanakları kaydı,
• Toplantı sonucu görevlendirmelerin
yapılması ve takibi,

Şikayet taleplerinin yönetilmesi,
Uygunsuzluk açılması ve takibi,
Düzeltici ve önleyici faaliyet yönetimi,
Tetkik sonrası faaliyet yönetimi,

Cihaz Modülü

Doküman Yönetimi

• Kalibrasyon tarihlerini otomatik hatırlatma,
• Periyodik bakım planlanması ve raporlarının kaydı,
• Portör muayene bilgileri saklanması,

• Prosedür, Form, talimat vb. dokümanların
standartlara uygun olarak oluşturulması,
• Oluşturulan bu dokümanların
revizyonlarının takibi,

Personel Bilgileri

SİSTEMİ

• Personel özlük dosyalarının kayıt altına alınması,
ilişkilendirilmesi ve takibi,
• Eğitim ve sertifika bilgilerinin takibi,

• Kayıtların oluşturulması ve takibi,

Daha detaylı bilgi ve demo için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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