Data Link – Desenvolvimento e Comércio de Software
http://www.datalink.inf.br
QualityChecking (QCK) – Software Para Registro E Controle De Inspeções
De Produto E Recebimento
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1 – Cadastramentos iniciais
O QualityChecking oferece recursos para registro e controle de inspeções de produtos e de recebimento.
Na inspeção de produtos, o programa oferece recursos para tratamento imediato de cada não conformidade detectada,
emite certificado da qualidade dos lotes produzidos e gera diversos relatórios de controle.
Na inspeção de recebimento, o programa possui sistema automático de qualidade assegurada por skip lotes, gera os índices
da qualidade dos fornecedores, emite relatórios gerais de controle e faz várias análises gráficas da qualidade dos produtos
fornecidos. O programa exibe imagens dos produtos na tela e possui vários recursos de orientação aos inspetores. Além
disso, o QualityChecking é um programa que pode ser customizado para atender necessidades específicas dos clientes,
mediante solicitação. O programa possui recursos de atualização automática via internet e gera backups automáticos da
base de dados. É um programa feito para ser o braço direito dos inspetores no chão de fábrica, recebendo e analisando
todos os registros das inspeções efetuadas de forma rápida e prática.

Figura 1: tela principal

1.1 – Passos iniciais
No início do uso do programa, é necessário o preenchimento dos cadastros dos fornecedores, clientes, produtos, etc., conforme
mostrado na figura abaixo.

Figura 2: cadastros gerais

2 – Cadastramentos iniciais
2.1 – Usuários
Cada pessoa que precisar acessar o programa precisará ser cadastrada no cadastro de usuários, onde também são definidas as
permissões de acesso de cada usuário.

Figura 3: cadastro de usuários

2.2 – Clientes
O cadastramento de clientes é opcional, pois esta informação é usada apenas se, nas inspeções de produto, se desejar informar o
código do produto no cliente, ou seja, o código que o cliente dá ao produto internamente, na empresa dele, aos
produtos/materiais adquiridos da sua empresa. O cadastro de clientes não é, portanto, obrigatório.

Figura 4: cadastro de clientes

2.3 – Fornecedores
O preenchimento do cadastro de fornecedores se aplica para as inspeções de recebimento.

Figura 4: cadastro de fornecedores

2.4 – Produtos
Quando o programa está no modo ‘inspeção de produtos’ (botão ‘produto’ no alto da tela principal, à esquerda, pressionado), o
programa identifica os produtos cadastrados como sendo os produtos produzidos internamente, e quando o modo de ‘inspeções
de recebimento’ está acionado (botão ‘recebimento’ no alto da tela principal, à esquerda, pressionado), o programa identifica os
produtos/materiais cadastrados como sendo produtos/materiais adquiridos de fornecedores externos.

Figura 5: cadastro de produtos

2.5 – Defeitos
Nas inspeções visuais, os defeitos encontrados devem ser informados. Para isto, cada defeito precisa ser previamente cadastrado
no programa.

Figura 6: cadastro de defeitos

2.6 – Disposições
Nas inspeções de produto, sempre que uma não conformidade é detectada em algum lote inspecionado, o programa cria uma tela
para que o inspetor ou um analista da qualidade informa de imediato ou posteriormente qual a disposição que deverá ser dada ao
lote. Essas disposições dependem do tipo de produto e podem ser, por exemplo, retrabalhar, selecionar 100%, rejeitar tudo, etc.
Disposições são ações tomadas apenas sobre lotes que apresentaram algum tipo de problema.

Figura 7: cadastro de disposições

2.7 – Unidades de medida
As unidades de medida devem ser informadas para as características dimensionais e, opcionalmente, para os lotes, já que os lotes
podem ser compostos por peças, quilos, metros, etc.

Figura 8: cadastro de unidades de medida

2.8 – Tipos de instrumentos de medição/calibração
Nesta tela, cadastramos apenas o tipo de instrumento, como por exemplo, paquímetro, balança, etc. Durante a inspeção, o
inspetor deverá informar o código do tipo de instrumento de medição ou calibração que estiver usando na inspeção. O programa
poderá verificar e informar se a situação de calibração do instrumento usado está regular ou não, através do módulo de controle
de calibrações de instrumentos de medição, que veremos mais tarde.

Figura 9: cadastro de tipos de instrumentos de medição/calibração

2.9 – Locais de inspeção
O local onde uma determinada característica é inspecionada precisa ser informado. Um produto pode ter características de
inspeção que são inspecionadas em diferentes locais. Por exemplo: uma determinada característica pode ser inspecionada
diretamente na produção, por meio de paquímetro, mas uma outra precisará ser inspecionada no laboratório.

Figura 10: cadastro de locais de inspeção

2.10 – Destinos de lotes
Informa os destinos que devem ser dados aos lotes ao final da inspeção. Lotes aprovados podem ter como destino serem
encaminhados para o estoque ou direto para a produção, por exemplo, e lotes rejeitados poderão ter como encaminhamento a
devolução ao fornecedor, no caso de inspeção de recebimento, ou para uma seleção, etc. O cadastro de destino de lotes leva em
consideração o modo em que o programa está, se é inspeção de produto ou de recebimento. Assim, os destinos de lotes
cadastrados no modo ‘inspeção de produto’ não aparecerão no modo ‘inspeção de recebimento’, e vice versa.

Figura 11: cadastro de destinos de lotes

2.11 – Configurações de skip lotes
Informa os níveis de severidade aplicáveis nas inspeções de recebimento, as frequências de inspeções de lotes em cada nível e a
quantidade de lotes que deverão ser inspecionados em cada nível até que o programa mude o produto x fornecedor para um nível
mais elevado. Cada produto de cada fornecedor terá os resultados das suas inspeções avaliados automaticamente pelo programa,
e será classificado em um nível de severidade. Assim, o programa informará automaticamente aos inspetores quais lotes deverão
ser inspecionados e quais poderão ser aprovados sem inspeção. Esses lotes aprovados sem inspeção terão qualidade assegurada.
Quando um determinado lote de um determinado produto de um determinado fornecedor apresentar algum defeito, o programa
reclassificará o nível de severidade desse produto desse fornecedor, podendo retorná-lo ao nível de severidade inicial, onde todos
os lotes são inspecionados, ou apenas reclassificá-lo para o nível imediatamente anterior. Essas definições de níveis, frequências,
quantidades de lotes inspecionados e que ação o programa deve tomar nos casos de problemas encontrados, são todas efetuadas
no programa pelo usuário.

Figura 12: configurações de skip lotes

2.12 – Avaliações de fornecedores
As notas dadas aos fornecedores em avaliações periódicas efetuadas pela empresa são usadas no cálculo da qualidade dos
fornecedores, conforme o peso que seja dado pelo usuário a essa variável. O programa utiliza três variáveis para o cálculo da
qualidade dos fornecedores: índices da qualidade dos lotes recebidos do fornecedor, índice de pontualidade da entrega desses
lotes e o índice de avaliação. Os índices de avaliação são registrados na tela mostrada na figura abaixo:

Figura 13: registros de avaliações de fornecedores

2.13 – Parâmetros de cálculo dos índices de qualidade dos fornecedores
Definem os pesos utilizados na fórmula de cálculo dos índices da qualidade dos fornecedores, ou seja, qual a importância que o
programa deverá dar a cada variável quando calcular os índices de qualidade dos fornecedores.

Figura 14: parâmetros de cálculo dos índices da qualidade dos fornecedores

2.14 – Controle de calibração de instrumentos de medição
Este módulo permite o registro de cada instrumento de medição usado pelos inspetores, e controla o status da calibração de cada
um desses instrumentos, prevenindo que uma determinada inspeção seja realizada com um instrumento com status de calibração
irregular.

Figura 15: controle de calibração de instrumentos de medição

3 – Imagens do produto/material
Cada produto/material produzido ou recebido pode ter até cinco imagens registradas, para efeitos de orientação dos inspetores.
Cada imagem é importada apenas uma vez para cada produto e então será exibida sempre que o código do produto/material for
chamado nas inspeções.

Figura 16: imagens orientativas dos produtos/materiais

4 – Características dimensionais e de atributos
Cada produto pode ter cadastradas tantas características quanto necessário. As características podem ser dimensionais e de
atributos visuais ou não. O cadastramento das características de um produto é feito na tela principal, da forma mostrada na figura
abaixo. Uma vez cadastradas as características de um produto, sempre que o produto for chamado na tela, os campos referentes
às suas características serão exibidos já preenchidos.

Figura 17: Figura 17: características dimensionais e de atributos

5 – Registros de inspeções
Tendo sido cadastradas as características de um produto, já podemos dar início ao registro de inspeções desse produto. À seguir
veremos como é feito o registro de inspeções de produtos e de recebimentos.

5.1 – Registros de inspeções de produtos
O processo de registro de inspeções é simples e muito rápido. O inspetor precisa apenas preencher o código do produto, o número
da ordem de fabricação e o número do lote e a quantidade de itens no lote. Com isto, o programa já exibirá os demais campos pré
preenchidos, cabendo ao inspetor apenas preencher os valores encontrados na inspeção. Se alguma das características apresentar
um valor não conforme, o lote será assinalado como rejeitado e será exibido o formulário de tratamento de materiais/produtos
não conformes, para ser preenchido pelo inspetor ou posteriormente, por um analista da qualidade. Dessa forma, todas as não
conformidades detectadas nos lotes serão registradas para tratamento imediato, não ficando nada pendente ou esquecido.

Figura 17: registros de inspeções de produtos

Figura 18: Característica não conforme

5.2 – Registros de inspeções de recebimento
O sistema de registro de inspeções de recebimento é muito semelhante ao sistema de registro de inspeções de produto, visto
anteriormente (item 5.1). Entretanto, as inspeções de recebimento são controladas automaticamente pelo sistema de qualidade
assegurada do programa, que indica aos inspetores quais lotes devem ou não serem inspecionados, com base nos níveis de
severidade aplicados a cada produto x fornecedor, conforme vimos no item 2.11. Com base em uma tabela de níveis de severidade,
frequências e número de lotes inspecionados por nível, preenchida pelo usuário, o programa avalia a qualidade dos lotes recebidos
e classifica cada produto em um determinado nível, conforme o fornecedor. Dessa forma, cada lote de cada produto de cada
fornecedor receberá um tratamento diferenciado na inspeção de recebimento, conforme o histórico da qualidade do produto
fornecido pelo fornecedor.

Figura 19: registros de inspeções de recebimentos

Figura 20: qualidade assegurada

6 – Relatórios
O programa oferece alguns relatórios prontos. Outros relatórios poderão ser customizados mediante solicitação, conforme sejam
as necessidades do cliente.

Figura 21: tela de extração de relatórios

Figura 22: alguns relatórios emitidos pelo QCK

6.1 – Gráficos PPM
Podem ser extraídos diversos gráficos de análises de rejeições em PPM (partes por milhão) com metas, considerando diversas
variáveis, como pode ser visto na figura abaixo.

Figura 23: gráficos ppm

6.2 – Relatórios customizáveis
Entendemos que cada empresa tem suas necessidades específicas de informações e relatórios e, por este motivo, o
QualityChecking é um sistema customizável. Após adquirir o programa, o cliente poderá solicitar-nos a confecção de relatórios que
considere importantes, mas que o programa ainda não ofereça.

7 – Certificado de qualidade
Através do painel de extração de relatórios (fig. 21), podemos acessar os recursos para emissão de certificados de qualidade. Um
certificado de qualidade exibe os resultados da inspeção das características desse produto produto e também os resultados das
inspeções das matérias primas e componentes desse produto, associando, dessa forma o produto às suas matérias primas. Os
certificados de qualidade pode acompanhar os respectivos lotes produzidos, permitindo assim uma comprovação da qualidade
fornecida e facilitando a rastreabilidade dos produtos.

Figura 24: certificado de qualidade

Clique aqui e veja um vídeo sobre o QCK
Você pode ver uma apresentação mais antiga, porém rica em informações sobre o programa, clicando aqui
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