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Operators voeren
data in op een pc
Geen papierrompslomp met online kwaliteitsbeheer
Op operationeel niveau gebruikt Konings sinds kort de module
QD-Collect van Quasydoc. Operators voeren rechtstreeks de
resultaten van de kwaliteitscontroles in op de industriële computers aan de productielijnen. QD-Collect stuurt en valideert de
kwaliteitscontrole in functie van de specificaties en alle data zijn
gecentraliseerd en up-to-date.
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Quasydoc
Quasydoc (Quality System Documentation) is een modulair en online softwarepakket dat
alle aspecten van het kwaliteitsmanagement procesmatig ondersteunt en tevens gekoppeld is aan een ERP-oplossing voor administratie, productie en logistiek. Naast een basismodule voor het beheer van de basisdata (leveranciers, klanten en productgegevens)
ontwikkelde Quasydoc inmiddels 16 specifieke modules, van kwaliteitshandboek, over
kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging, tot technisch onderhoud, opleidingen en stockbeheer. Het kwaliteitsmanagementsysteem sluit naadloos aan bij de eisen van de globale
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GFSI-standaard en daarmee de BRC- en IFS-standaarden.
Het Hasseltse bedrijf Quasydoc, in 2004 opgericht door Johan Vandercappellen, levert de
automatiseringsoplossing als Software as a Service (SaaS). Dat wil zeggen dat bedrijven
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Wanneer de info eenmaal is ingegeven, drukt de
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operator op verzenden en gaan de data of informatie
naar Quasydoc.

het product. “Niet alle producten van Konings bevatten immers koolzuur of worden
afgevuld onder toevoeging van stikstof.”

Implementatie
Vliegen en Vanrusselt omschrijven de
implementatie van QD-Collect als gebruikersvriendelijk dankzij de templates. “We
kochten een pakket dat we zelf naar eigen
noden konden opbouwen. Velden, grenswaarden (getallen of omschrijvingen) en
rekenkundige formules voor analyses moesten in het pakket gedefinieerd worden.”
Hetzelfde geldt voor procedures en bedrijfsDe automatisering van de productie en logistiek omvat Navision (financiën en logistiek) en Quasydoc.
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