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To module MSG | Διαχείριση Ποιότητας αποτελεί μέρος του βιομηχανικού λογισμικού (ERP – MRP II) που έχει αναπτύξει η 

MSG.Η εταιρία MSG αναγνωρίζοντας την ανάγκη των πελατών της για ένα εξειδικευμένο λογισμικό που να μπορεί να 

διαχειριστεί εύκολα και αξιόπιστα όλα τα δεδομένα και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την διαχείριση ποιότητας , έχει 

σχεδιάσει το . MSG | Διαχείριση Ποιότητας έτσι, ώστε να μπορεί να «επικοινωνήσει» με οποιοδήποτε ήδη εγκατεστημένο 

λογισμικό. 

 

Το MSG | Διαχείριση Ποιότητας καλύπτει πλήρως όλα τα διεθνή standards παραγωγής / συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας όπως :  GMP, TQM, ISO, TPM και HACCP. Επιπλέον, καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις παραγωγής όπως 

ορίζονται από την ίδια την επιχείρηση καθώς και την Ιχνηλασιμότητα Παρτίδων  Υλικών και Ετοίμων Προϊόντων. 

 

 

      Διαχείριση Ποιότητας  

Κερδίστε χρόνο, δουλέψτε σωστά ! 

Επιτυγχάνεται η εύκολη και άμεση καταγραφή των αποτελεσμάτων 

των αναλύσεων και μετρήσεων του ποιοτικού ελέγχου.  Μέσα από 

την καταγραφή αυτή γίνεται και η δέσμευση ή απελευθέρωση προς 

χρήση των διαφόρων  

 
παρτίδων υλικών, 

ημιετοίμων ετοίμων 

προϊόντων κλπ.  Ανάλογα 

με τα παραπάνω 

αποτελέσματα γίνεται και 

εκτύπωση της αντίστοιχής 

ετικέτας. 

 

Εκμεταλλευτείτε τ ις  δυ νατότητες του                            

MSG | Διαχείριση Ποιότητας και  δείτε την  επιχείρησή 

σας να αναπτύ σσεται !  

 

Οργανώστε τα αρχεία σας ! 

Το MSG βοηθάει στην καταγραφή, 

κατηγοριοποίηση και επικοινωνία 

των ποιοτικών προδιαγραφών που 

επιβάλλονται από εξωτερικούς 

οργανισμούς (π.χ. Εθνικός 

Οργανισμός Φαρμάκων), ή από 

την ίδια την επιχείρηση 

(ενδοεταιρικά πρότυπα).   

 

Οφέλη που προκύπτουν από το MSG | Διαχείριση 

Ποιότητας: 

 
 Ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας 

στην επιχειρησιακή σας καθημερινότητα  
 Ευκολία στο χειρισμό 

 Αξιοπιστία 

 Αύξηση παραγωγικότητας 

 Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων – χρόνος και 

ανθρώπινο          δυναμικό 

 Ιχνηλασιμότητα παρτίδας 

 Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα – ταχύτητα 

πληροφόρησης 

 Εναρμόνιση με τη νομοθεσία 

 Αποτελεσματική υποστήριξη συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας 

 Ενδυνάμωση ελέγχου  

 Εικόνα επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο 

 Εκτύπωση ετικετών ανά χαρακτηρισμό ποιότητας 

 Παράμετροι μηχανής /   χώρου  / προσωπικού 

 Αρχείο παραπόνων … 
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      Διαχείριση Ποιότητας  

Τα προγράμματα της MSG  λειτουργούν με τα ποιο πρόσφατα λογισμικά της Microsoft .  

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και για μια παρουσίαση των δυνατοτήτων του λογισμικού στις εγκαταστάσεις σας .Το παρόν έγγραφο είναι ενημερωτικό υλικό . 

 

 
Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το λογισμικό     

MSG-Διαχείριση Ποιότητας; 

Αν και αρχικά αναπτύχθηκε ως κομμάτι της 

ολοκληρωμένης εφαρμογής ERP MSG, το MSG | 

Διαχείριση Ποιότητας επανασχεδιάστηκε για να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε λογισμικό και να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε το MSG | Διαχείριση Ποιότητας 

είτε μέσα από την ολοκληρωμένη ERP εφαρμογή 

μας, ή ανεξάρτητα από αυτήν σε συνεργασία με το 

λογισμικό που ήδη χρησιμοποιείτε. 

Δεν χρησιμοποιώ κάποια εφαρμογή ERP. Μπορώ 

να χρησιμοποιήσω το MSG |Διαχείριση Ποιότητας;  

Για τη διαχείριση ποιότητας της επιχείρησής σας 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MSG | Διαχείριση 

Ποιότητας ακόμα και αν δεν έχετε κάποια άλλη 

εφαρμογή ERP. Σας προτείνουμε επίσης να 

επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των υπολοίπων μας 

προϊόντων μέσα από τα οποία θα βρείτε λύσεις στα 

μέτρα της επιχείρησής σας. 

 

Ενδεικτικές επιλογές : 
  

  Αρχείο  σειράς παρτίδας  
  Αρχείο test   
  Αρχείο παραπόνων πελατών 
 Εργασίες αποκατάστασης 
 Πρόγραμμα ελέγχου 
 Αρχείο διαδικασιών ISO 
 Αποκατάσταση σφαλμάτων 
 Παράμετροι προσωπικού 
 Αρχείο σφαλμάτων 
 Ειδών HACCP 
 Ιχνηλασιμότητα παρτίδας 
 Παράμετροι χώρου / μηχανής / προσωπικού 
 Προδιαγραφές ανάλυσης 
 Αποτελέσματα αναλύσεων  
 Ενημέρωση παρτίδας 
 Εκτύπωση ετικετών ανά χαρακτηρισμό ποιότητας 
 Εντολή δειγματοληψίας 
 Φύλλο καταγραφής ελέγχου ποιότητας / HACCP 
 Σύνθεση ποιοτικών χαρακτηριστικών 

Παραδοτέα από την MSG (λογισμικό & υπηρεσίες) 

 

Ιχνηλασιμότητα  Αρ. Παρτίδας Ετοίμων 

Ιχνηλασιμότητα  Αρ. Παρτίδας Υλικών 

Ενημέρωση Παρτίδας 

Δεδομένα ποιότητας ανά εντολή παραγωγής και είδος 

Στατιστικά προβλημάτων ανά αιτία , χρόνο κτλ 

Απαιτήσεις προσαρμογών στο λογισμικό ή στις  υπάρχουσες 

διαδικασίες με βάση το MSG 

Η MSG αναλαμβάνει την υποστήριξη των συστημάτων ποιότητας 

του πελάτη    με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις της  

 

http://www.msg.gr/Contact.aspx

