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Homologació de proveïdors

▪ Definició i configuració dels proveïdors homologats 

per a la compra de productes.

▪ Controls per a impedir que es pugui comprar 

aquests productes a proveïdors no autoritzats.

Definició i configuració totalment flexible dels 

paràmetres i especificacions de qualitat per 

article, recurs i client

▪ Definició de paràmetres amb diferents tipus de 

valors (numèrics, text, tabulars o booleans).

▪ Definició de plantilles amb els paràmetres i els seus 

rangs de valoració vàlids.

Característiques del sistema:

▪ Disponible per a les versions:

✓ Versió 9.3 & 10.0

✓ Base Dades SQL & HANA

▪ La recollida de dades de les anàlisis es pot

realitzar a través de navegador (Aplicació Web)

des de qualsevol dispositiu (Mobile, Tauleta, PC)

o monitors de fàbrica.

Gestió de la

Qualitat a SAP 

Business One

Gestió de Qualitat

Funcionalitats específiques: 

Impressió dels certificats d'anàlisis per a enviament al client

▪ El certificat pot ser signat digitalment.

http://www.actiumdigital.es/
https://www.actiumdigital.es/es/soluciones/sap-business-one
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Desenvolupat per ACTIUM Digital 

Com partners oficials de SAP i gràcies a la nostra experiència de més de 20 anys en implantació de solucions digitals i un equip de 

més de 65 especialistes en IT, som creadors del complement de Gestió de Qualitat per a SAP Business One.

Creació i recollida de dades dels anàlisis de qualitat 

a partir de las plantilles:

▪ L'anàlisi de qualitat pot realitzar-se contra un producte i lot 

concret. L'anàlisi pot realitzar-se directament contra el producte, 

en la recepció de productes, durant el procés de fabricació o en 

la preparació de l'expedició.

▪ Controla els nivells de tolerància definits per a cada client.

▪ Tracking total (Usuari, Data, Hora) del certificat en la creació, 

imputació dels resultats d'anàlisis i modificacions de resultats.

▪ Procés d'aprovació de certificats per a responsables de qualitat.

Gestió de Qualitat 
SAP Business One

Impressió de etiquetes de productes

amb tot detall:

▪ Etiquetes de recepció / primeres matèries

▪ Etiquetes de producte acabat

▪ Etiquetes de clients

▪ Etiquetes d’xpedició
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