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Témák
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1. A PTC Windchill megoldásainak felépítése
2. ISO szabványok ezekben a megoldásokban
3. Miért fontos, hogy a minőségügy már a termék fejlesztés korai szakaszába be tudjon 

kapcsolódni?
4. Fő funkciók a PTC QMS rendszerből:

• Dokumentum kezelés
• Design Control
• NC, CAPA, reklamáció
• Kockázat kezelés
• Beszállító kezelés
• Audit kezelés



A PTC Windchill megoldások rendszere
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Általános ISO szabványok a QMS-hez

ISO 13485
21 CFR Part 820

AS9100
ASE

ISO 16949
APQP 

ISO 9001
IEEE

ISO 9001 ISO 9001

ISO 9001 alapú követelmények & 
Kötelező eljárások

Minden ipari ágazatban használt

Az egyes iparágakra vonatkozó származtatott 
szabványok az iparági követelményeknek a 
kötelező eljárásokhoz való hozzáadásával 
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Legjobb gyakorlatok QMS funkciókhoz a PTC-től

ISO 9001 kötelező folyamatai:
• Dokumentum kontroll
• Nyilvántartások ellenőrzése 
• Belső Auditok
• Nemmegfelelő termékek/szolgáltatások kezelése
• Javító intézkedések
• Megelőző intézkedések

Előnyök:
• ISO 9001-ből származtatott szabvány szerint működik pl. ISO 13485,  

AS9100, ISO 16949
• Egységes QMS megközelítést biztosít
• Az előírt folyamatok egy integrált környezetben lesznek megvalósítva
• Felgyorsítják az implementációt
• Csökkennek a költségek, egyből érezékelhető az érték bevezetés alatt 

és után



A PTC QMS megoldása
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Termékalapú információ - Tervek, BOM, alkatrészek, változatok stb.

Dokumentum alapú információk - SOP-ok, irányelvek, minőségi kézikönyv

Termékek és dokumentumok alapján készült minőségi nyilvántartások - CAPA, NC, reklamáció, audit

Tervezés Gyártás SzervizKoncepció

Dokumentum gerinc - Az összes fontos dokumentum kezelése és ellenőrzése / Dokumentumvezérlés
Termék gerinc - Termékinformáció ellenőrzése / CAD, BOM, Változás kezelés
Minőség gerinc – A minőség tevékenységei a beszállítókkal, termékekkel és folyamatokkal vannak harmonizálva

Koncepció

Portfolio kezelés
Termék 
követelmények
Tervezési bemenetek
Minőség történet
CAPA
DHF

Tervezés

CAD 
Kockázat & Hazard
FMEA
Tervezés validálás
Tervezés jóváhagyás
CAPA
DHF

Gyártás
Gyártási folyamat 
tervek
Nemmegfelelőség
CAPA 
Gyártási BOM 
utasítások
Beszállító kezelés
DMR, DHF

Szerviz

Szerviz hibajegy
Garancia
Készletgazdálkodás
Megfelelőség
CAPA
DHF

Piaci 
bevezetés
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Dokumentum kezelés



PTC Dokumentum kezelés
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Funkciók

Dokumentum típusok létrehozása attribútumokkal

Hozzáférés típus, felhasználó, szerepkör, életciklus fázis alapján

Verzió és módosítási iteráció történetiség

Gyors keresés és keresési feltétel megadás dokumentumokra

Kikölcsönzés/visszamentés integrációja MS Office-ban és Windows 
intézőben

Vízjelek használata

Társítási lehetőség BOM tételhez, termékhez és más 
dokumentumokhoz

Windchill elérés MS Office-ból

Kikölcsönzés/Visszamentés

Megfelel FDA-nak, ISO 9001-nek és belső szabványoknak

Felgyorsítja a létrehozás, jóváhagyás, tréningezés és használatba 
vétel idejét

ELŐNYEI



PTC dokumentum életciklus kezelés
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Funkciók

Automatizált zárt folyamat

Grafikus workflow szerkesztő használata

Dokumentum életciklusok és fázisok kezelése

Életciklus fázishoz társítható workflow

Képzési és jóváhagyási mátrixok meghatározása és végrehajtása

Elektronikus aláírások

Beépített tréningek

Integrált riportok és felületek
In Work Released Effective Canceled

Fázis

Kapu

Csökken a megfelelőségi kockázat

Csökkennek a hibák és szükségtelen késések

Automatizált képzések nyomon követése

ELŐNYEI



Elektronikus aláírás lehetősége
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A Windchill elektronikus aláírás rögzíti:
• A feladatot végrehajtó felhasználó e-aláírása behivatkozásra kerül
• Eltárolódik a feladatot végrehajtó szerepkör
• Eltárolódik a felhasználó döntése
• A feladat utasítás azonosítója
• Eltárolódnak a feladathoz fűzött megjegyzések
• A feladat végrehajtási ideje
• A feladat indításához kapcsolódó objektumhoz is kapcsolva lesz az 

aláírás információ



A publikált PDF-ek e-aláírással generálódnak
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Tervezés kontroll – Design Control



Tervezés kezelés/Termék megvalósítás
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Kulcs funkciók

• Sablonok a tervezés kezeléséhez - Drasztikusan csökkenti a tervezési szakaszokat

• Előredefiniált tervezés ellenőrzési struktúrák – javítja a vállalati következetességet és
megfelelést

• Teljes termékmeghatározás egy rendszerben

• A követelmények teljes nyomonkövethetősége a tervezés ellenőrzése és tesztelése
során

• Az igény szerinti DHF (Design History File) lehetővé teszi az auditkérdések és klinikai
beadványok támogatását

• A javító tevékenységek hatékonysága ellenőrizhető változás kezeléssel



Automatikusan a DHF-be kerül az összes 
kapcsolódó termék adat

DHF exportálás PDF-be

DHF generálás a PLM-en belül

Design History File



Device Master Record

19

Gyorsan társítható a DHF a DMR-hez PDF-be exportálás
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Beszállítói minőségirányítás – Supplier Quality
Management



Beszállító AML/AVL állapot közvetlenül elérhető a BOM-ból
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AML/AVL állapot alkatrészenként
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Nemmegfelelőség, reklamáció,
CAPA – Javító és megelőző intézkedés



Fejlesztési kihívás: kinek felelőssége a minőségbiztosítás?

Ha a Minőségirányítás nincs kapcsolatban a tervező, gyártó és a szerviz szoftverekkel
– Különálló eszközök léteznek
– A hasonló hibák ismét elő fognak jönni

Site 2 Audit 
Findings Complaints Shop Floor 

NC’s
Supplier 

NC’s CAPASite 1

BOM, Dok és 
Változás kezelés

Nem hatékony és időigényes
Az újrafelhasználás hiánya, a 
változáskezelés hiánya stb.

Kommunikáció hiánya:
Minőségi javítások / tanulságok, 

termékfrissítések

Nő a COPQ
Ismétlődnek a hibák, CAPA, selejt, 
átdolgozás, garancia, visszahívás

SCAR

Tervezés

Minőségügy



PTC „Lean” Quality Management System (QMS)
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Összevont Minőségirányítás/ PLM
Adat és folyamat kezelés

Elmozdulás a javító intézkedésektől a megelőzők felé
– A Lean fejlesztések összehangolják a termékeket a folyamatokkal és a minőségi
nyilvántartással

BOM, 
Dok és Változás 

kezelés
Tervezés

Növelt hatékonyság
Csökkenő kézi javítások, 

felgyorsulás

Egyértelmű kommunikáció
Hibák csökkenése, tanulságok a 

termékfrissítésekben

Csökkenő COPQ
Ismétlődő hibák csökkenése

Site 2 Audit 
Findings Complaints Shop Floor 

NC’s
Supplier 

NC’s CAPASite 1 SCAR



Lean QMS kulcs funkciók

26

Minőségkezelési legjobb gyakorlatok (Best Practices)

• Corrective and Preventive Action – Javító és megelőző intézkedések

• Nonconformance Management – Nemmegfelelőség kezelés

• Complaint Management – Reklamáció kezelés
A minőségkezelés kulcs funkciói

A egész cég láthatja a minőségügyi 
riportokat

Riportálási eszköz a 
végfelhasználó 
számára

OOTB riportok

Átláthatóság és átjárhatóság a 
Tervezés és a Minőségügy között

Integrált PLM 
objektumok

Egyszerű navigáció a Quality és a társított 
PLM objektumok között

A szakterületek bevonásra kerülnek, 
mindenki látja a folyamat státuszát

Előredefiniált
folyamat Workflow-k Munkafolyamat sablonok kialakítása

Zárt folyamat alakítható kiVáltozás kérés (CR) 
generálás Minőségi hibából adódó terv módosítások



Nemmegfelelőség kezelés
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• Előre elkészített űrlap paraméterekkel, gyors létrehozás
• A legjobb gyakorlat szerint kialakított workflow
• ISO 9001 Nonconformance folyamat:

• Material Review Board (MRB) workflow folyamat
• Részletezett szétosztás (selejt, átdolgozás, vissza a 

beszállítónak stb.) 
• Lot szétosztás
• Integrált BOM – társítás a konkrét BOM tételhez
• Azonnali javító intézkedések

• Automatikus eszkaláció CAPA kérésbe

Az NC-k könnyű rögzítése és 
megtalálása

OOTB riportok a cég dolgozói 
számára

Előre definiált folyamatok és 
feladatok

 A termékekhez tartozó nemmegfelelőségek gyors 
kezelése

 Riportok a teljes cég számára
 Azonnali rálátás a tervezési hibákra

ELŐNYEI



NC-hez kapcsolódó riport

29



Reklamációk és vásárlói visszajelzések
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• Előre elkészített űrlap paraméterekkel, gyors létrehozás
• Folyamat az‚ ISO 9001 Customer Feedback Process’ szerint
• Integrált BOM és FMEA  

• A meghibásodás rögzítése a BOM bármilyen szintjén
• A bejelentés rögzítése a megfigyelés alapján FMEA hatáskódokkal
• Rögzítés vizsgálati kódokkal és hibamódokkal

• Előre konfigurált folyamat lépésről lépésre: 
• Általános nyomon követési lehetőség
• Szabályzó biztonsági riportok

• Eszkaláció CAPA felé

Windchill CEM bevitel

Előre definiált folyamat és 
feladatok

Integrált BOM 

 A termékekhez tartozó nemmegfelelőségek gyors 
kezelése

 Riportok a teljes cég számára
 Azonnali rálátás a tervezési hibákra

ELŐNYEI



Reklamációk

31



CAPA – Javító és megelőző intézkedések
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• Beszállítói javító tevékenységek integrációja
• Előre elkészített űrlap paraméterekkel, gyors létrehozás
• ISO 9001 CAPA szabvány alapján készült folyamat

Előre definiált konfigurálható workflow
• BOM, alkatrész és dokumentáció integráció
• Automatikusan generálható Változás Értesítő (Change Notices)
• Hivatkozás az összes minőség bemenetre (Tervezés történet, reklamáció stb.)
• Root Cause Analysis – Gyökér ok alanízis
• Több független tevékenység szál konplex CAPA-ákhoz

• Integrált riportok és hatékonyság monitorozás

Windchill CAPA 
kérés

Előre definiált folyamat 
és tevékenységek

Integrált BOM 

 A termékekhez tartozó nemmegfelelőségek gyors 
kezelése

 Riportok a teljes cég számára
 Azonnali rálátás a tervezési hibákra

ELŐNYEI



CAPA
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Kockázat kezelés



Windchill FMEA
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Potenciális megbízhatósági és biztonsági hiányosságok azonosítása és a megelőző 
tevékenységek priorizálása

MIL-STD-1629A
FMD-97
BS5760
HAZOP
SAE ARP5580
AIAG
SAE J1739
IEC 61508
IEC 60812

A potenciális hibák elemzésével a termékhez kapcsolódó 
kockázatok csökkenthetők



Failure Mode Effects Analysis (FMEA)
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• Függvények (követelmények), termékek és folyamatok
kockázatelemzésének elvégzése

• Felvételi módok, hatások, okok, ellenőrzések, ellenőrző tervek és
egyéb kritikus elemek rögzítése

• Központi elemzési módszer a kapcsolódó folyamatokhoz, mint 
például a megbízhatóság központú karbantartás, diagnosztikai 
elemzés, tesztelhetőség

• Hasznosítsa az előzetes elemzést, a tényleges eredményeket a 
szabványosításhoz, újra felhasználáshoz

• Az ellenőrző tervek (DVP & R) és az ellenőrzési tervek nyomon
követhetősége az FMEA-któl, a BOM-tól, a folyamat tervétől, a 
PLM-től, az LSAR-től, a megbízhatósági előrejelzéstől, a hibafáról

• Csökkenti a termék meghibásodását
szabványosított, nyomon követhető kockázatok
definiálásával

• Csökkenti az elemzés elvégzésére irányuló
erőfeszítéseket

ELŐNYEI



Design kontroll elemek
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Kontroll jellemzők meghatározása Creo-ban
• Kritikus és minőségi termékjellemzők, amelyeket meg 

kell őrizni

Kapcsolódás a PDMLink BOM-hoz
• A kontroll jellemzők frissülnek a BOM frissítéssel 

együtt

Társítás DVP/Control Plan-hez
• Szükség szerint társíthatók az ellenőrzési jellemzők a 

DVP-vel és a Control Plan-el

Design ellenőrzési terv definiálása
• A termékfejlesztés során tesztelni kell a kritikus

termékjellemzőket

Control plan definiálása
• A folyamat kontroll bitosítja a gyártás során kritikus 

jellemzőket
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Audit kezelés



Standard audit folyamat
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  PTC 

1. Kérés

2. Scope & Terv

Ütemezés

Jóváhagyás

3. Előzetes audit meeting

Audit végrehajtása

Audit-ot követő meeting 

4. Audit jelentés

5. Észrevételekre reagálás

Válaszok kezelése

Megerősítés, hatékonyság

6.
Teljesítés

•Nem-megfelelőségek
•Reklamációk
•Trendek
•Új szabványok, előírások
•Új beszállítók
•Új folyamatok
•Időszakos auditok

•Szabályozási beadványok
•Sikeres újrajóváhagyó
ellenőrzések/auditok
•Sikeres minőségügyi
rendszer ellenőrzések/ 
auditok
•Aktuális kockázat elemzések
• Kevesebb nem
megfelelőség, reklamáció és
visszahívások

1. lépés: Audit kérés

 Input Quality Trends, Product Introductions, 
and Regulation Changes

2. lépés: Terv készítése és a jóváhagyatása

 Scope and Terv meghatározása
 Ütemezés
 Útvonal jóváhagyáshoz

3. lépés: Audit lefolytatása

 Pre Audit meeting
 Végrehajtás
 Megfigyelések és megállapítások
 Felülvizsgálati értekezlet

4. lépés: Riportálás

 Audit jelentés létrehozása
 Továbbítás érintetteknek

5. lépés: Válaszok kezelése

 Alkalmasság felülvizsgálata
 Teljesítés és eredményesség megerősítése
 Útvonal management jóváhagyáshoz

6. lépés: Audit befejezése

•Design Control
•Document Control

•Szabályzatok
•Szabványok
•Előírások

•Audit checklista
•SOP-k
•Rajzok
•Gyártási műveletek

•Új termék bevezetés
•Előírásoknak való megfelelés
•Quality Management
•Beszállítói Management



Minőség kezelésre miért a PTC?
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A termék egész
életciklusán keresztül
kezelje a minőséget

Korán és gyakran
integrálja a mérnöki

változásokat

Felhasználni a 
megszerzett tudást a 
követkető generációs

termékeknél

Egyensúlyba hozni a 
profitot a minőségi

megfeleléssel

MINŐSÉGÜGYI QLM STRATÉGIA EREDMÉNYEK
KIHÍVÁSOK LEGJOBBAN TELJESÍTŐ CÉGEKNÉL

90%-ban találkoztak a 
termékek a minőségügyi

célkitűzésekkel

87%-a termékeknek
találkozott a pénzügyi

elvárásokkal

85%-a termék projektek
időben tudtak
befejeződni

83%-a termékeknek
találkozott a megtérülési

célokkal

7%-al csökkentek a 
termék költségek

66%-al nagyobb eséllyel
előrejelezhető a termékhiba aránya

43%-al javult a hibák
nyomonkövethetősége

43%-al hatékonyabban állították
össze a tanulságokat

27%-al hatékonyabban
monitorozható a termék
megfelelőség



Köszönjük a figyelmet!
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www.snt.hu/ipar40 www.facebook.com/CreoStart

Gazdik Veronika – Ipar 4.0 Architect Lisznyai Klára – PLM szakértő
S&T Consulting Hungary Kft. S&T Consulting Hungary Kft.
Veronika.gazdik@snt.hu klara.lisznyai@snt.hu
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