Wirtualna skrzynka
z narzędziami jakości
Jakość realnie?
U nas najpierw wirtualnie!

Użytkownik aplikacji
„zanurzony” w wirtualnej
rzeczywistości, przyswaja
nową wiedzę szybko
i łatwo, bez wychodzenia
z domu.

Aplikacja działa
w dwóch trybach:
nauki narzędzi jakości
- dla pracowników produkcji
oraz doboru narzędzi
- dla kadry dbającej
o jakość.

Wirtualna skrzynka z narzędziami jakości to system prezentacji oraz doboru narzędzi
na potrzeby rozwiązywania problemów jakościowych w procesach produkcyjnych.
Wykorzystuje technikę wirtualnej rzeczywistości (VR). Skrzynka pomaga pracownikom
sektora MŚP w doskonaleniu ich pracy. Stosuje zdroworozsądkowe metody, ułatwiające
spełnienie wymagań jakościowych w procesie produkcji. Zwiększa także satysfakcję
z wykonywanej pracy. Tym pracownikom, którzy znają ww. metody innowacja może pomóc
w doborze narzędzi – adekwatnie do występujących problemów. Ten niezwykły projekt
tworzą pasjonaci inżynierii jakości oraz wirtualnej rzeczywistości.

„Narzędzia zarządzania jakością wykorzystywane są do zbierania
i przetwarzania informacji, do nadzorowania procesu zarządzania
przez jakość, do wykrywania błędów, wad i nieprawidłowości
w przebiegach procesów, produktach lub usługach. Pozwalają
na wizualizację danych, monitorowanie i diagnozowanie procesów.
Dzięki nim możemy sprawdzić efektywność podjętych działań.
Są instrumentami, które pozwalają na monitorowanie działań
i procesów w całym cyklu życia wyrobu.”

Aktywne uczestnictwo
w programach
poprawy.

Aktualna wiedza
o narzędziach
jakości w jednym
miejscu!

Źródło: www.governica.com

Delegowanie
uprawnień
kadry jakości.

Wsparcie
decyzyjności pracowników
w radzeniu sobie
z problemami jakości
poprzez naukę
w systemie VR.

Edukacja w zakresie narzędzi jakości, wraz z pozostałymi instrumentami szeroko
rozumianego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach i organizacjach, aktualnie
obejmuje głównie kształcenie na kierunkach studiów wyższych uczelni technicznych.
My proponujemy taki sposób prezentacji tej wiedzy, aby stworzyć szansę na poznanie
jej przez osoby, które do tej pory nie spotkały się z tak ważnymi dziś metodami działań projakościowych. A przecież działania te można z powodzeniem wykorzystywać
nie tylko w firmie, ale także w życiu codziennym. Ci, którzy mieli styczność z zagadnieniami narzędzi jakości, mają dostęp do zaktualizowanych treści merytorycznych,
wreszcie nie rozproszonych, a zgromadzonych w jednym miejscu.
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Nie „jakoś”,
a jakość! ; )
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