TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ

ve YENÝDEN YAPILANDIRMA DANIÞMANLIÐI

Çýkarken !
1 Yola
Hangi alanda olursa olsun, üretim yapan ve hizmet

veren tüm kuruluþlar; þirketler ve kurumlar, yön olarak
ileriyi, daha yüksek kaliteyi ve ayný piyasayý
paylaþtýklarý diðer þirketlerle karþýlaþtýrýldýklarýnda
üst düzeylerde kabul edilmeyi, görülmeyi ve anýlmayý
hedeflerler.
Bunun için dýþarýdan bakýldýðýnda bir þirket veya kuruluþun
ait olduðu kulvarda kimliðini kazanmýþ, anlaþýlabilmiþ ve
global olarak kabul edilemiþ kriterlere eriþmiþ olduðunun
belgelenmiþ olmasý gerekir.
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ile yönetimin ve otokontrolün sistemleþtirilmesi...

Satýþ ve Pazarlama Yönetiminin Geliþtirilmesi
ile müþteri takip ve satýþýn etkinleþtirilmesi...

Kalite Yönetim Sisteminin Oluþturulmasý
ile sürekli geliþim altyapýsýnýn kurulmasý...

Mali Ýþler ve Finans Yönetimi

ile maliyet analizinin ve planlamasýnýn yapýlabilmesi...

Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri Yapýlandýrmasý

ile tüm yukarýdaki aktiviteler ve sistemlerin veri akýþýný
hýzlandýrarak  Karar Verme  mekanizmalarýnýn hýzlandýrýlmasý...

Kurumsallaþmak : ama NASIL?

OCCONS ve KURUMSALLAÞMA [ + ]

Klasik KURUMSALLAÞMA çözümleriyle Türkiye deki
ortalama bir sanayi iþletmesinin, yaklaþýk 2-8 ay süren bir
Müþteri Yönetimi (CRM) , ISO veya Yapýlanma danýþmanlýðý
sürecinin önemli bir kýsmý iþletmenin bilinçliliðini ve altyapý
kapasitesini amaçlanan belgeyi almaya yetecek kadar
format geliþtirmekle geçmektedir.

OCCONS kurumsallaþma yolundaki muþterilerinin ihtiyaçlarý
doðrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi Danýþmanlýðý ve
Ýþletmeciliði Hizmetlerini oluþturmuþ ve özellikle Kalite
Yönetimi konusunda fýrmanýzýn etkinliðini arttýrýcý ve çeþitli
alt çalýþmalarý içeren danýþmanlýk paketleri hazýrlamýþtýr.

Bunun sonucu olarak, özellikle firmadan gelen kararlar ve
tercihler doðrultusunda üretilen çözüm genellikle
yeterince kapsamlý ve devamlýlýðý saðlayýcý olamamakta;
özellikle maliyet sebebiyle bazý çalýþmalar ve en önemlisi
personelin verimliliðini arttýrýcý Bilgi Ýþlem altyapýsý göz ardý
edilmekte; çalýþmalarýn yarým veya eksik sonuçlanmasý
sebebiyle firma gerçek anlamda yarar görememektedir.
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Genel Kurumsallaþma ve Ýyileþtirme

Yapýlanma / Kurumsallaþma adýmlarý
Þirketinizin beklenen bu düzey ve kimliðe sahip olmasý için,
KURUMSALLAÞMA gibi, detaylý kurulma, kimliklendirme,
yapýlandýrma, inceleme, iyileþtirme, þekillendirme,
onaylanma ve geri besleme süreçlerinden geçmesi
gerekecektir. Bu plan þu alt adýmlarý içermektedir.

Bu danýþmanlýk paketeleriyle, iþletmecilik, eðitim, satýþ,
üretim planlamasý, kurumsal yönetim gibi farklý ama iliþkili
konulardan karma olarak düzenlenerek, katýmcýlarýn
ihtiyaçlarý ve diðer konulardaki bilinçliliklerini arttýran ve
firmanýn ileride gireceði ISO, CRM, ERP ve benzeri kapsamlý
çalýþmalarýnýn Teknik Bilgi Ýþlem alt yapýlarýný oluþturmalarý
konusunda daha etkin ve faydalý olacak alt yapýlarýn
oluþturmalarý amaçlanmýþtýr.

Kýsaca OCCONS olarak , Müþteriye/Amaca-Özel
paket hizmet çalýþmasý sunarak Eðitim, Yönetim
ve Biliþim çözümlerinin daha entegre ve etkin
olmasýný ve böylece kapsamlý ve planlý bir çalýþma
ile firmanýzýn yaptýðý yatýrýmdan DAHA FAZLASI
ný geri almasýný saðlamaktayýz.
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TOPLAM
KALÝTE YÖNETÝMÝ
DANIÞMANLIK PAKETLERÝ VE DESTEK YAZILIMLARI
ISO 9001:2000 belgeniz var veya yok; farketmez... Yok ise
etkin bir sistem kurmak; var ise Kalite Yönetim Sisteminizden
%70 e varan verim artýþý alarak üretiminizi kayýt altýna almak;
daha etkin yönetim sistemi uygulamak istemezmisiniz?
OCCONS Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalýþmalarý kapsamý
iþletmenizin yapýsýna uyarlanabilecek modüler ve yazýlým
destekli yapýdadýr. Bu þekilde iþletmenizin geliþmesini,
planlamanýza ve size uygun zamana göre aþamalý olarak
düzenleyebilir; yazýlým desteði ile verimliliði ve devamlýlýðý
arttýrabilirsiniz.
Unutmayýn ki, TKY nin bir alt seviyesi olan ISO 9001:2000
belgelendirme çalýþmalarý sadece bir belge deðil; iþletmenizi
yönetmenize yardýmcý bir kýlavuzdur.

ISO-CC TKYS

ISO-CC EFS

TOPLAM KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ

ENTEGRE FORM SÝSTEMÝ

OCCONS ile bu kýlavuzu, yönetim sisteminize çevirin.
Ek

Ek Hizmet Paketleri

Kapsam

1

Kalite Yönetimi Danýþmanlýk
ve Ýþletmeciliði (MAN11)

Firmanýzýn kalite yönetim iþletmeciliði üstlenerek kapsamlý bir kalite yönetim sistemi kuruyor ve sizin için iþletiyoruz. 13 yýllýk program
halinde sunduðumuz bu hizmetiz sayesinde bir taraftan tasarruf yaparken diðer yandan kurumsal kalite alt yapýnýzý güçlendirecek; ISOCC EFS yazýlýmý ile kalite yönetimi performansýnýz artarken üretiminizi kolayca kayýt altýna alacaksýnýz.
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ISO-CC Kalite Yönetim
Yazýlýmlarý

Firmanýzýn var olan Kalite Yönetim Sistemi / ISO9000 alt yapýsýný OCCONS ISO-CC EFS veya ISO-CC TKYS yazýlýmlarý ile iyileþtirerek
kalite sisteminize %70 e varan performans artýþý kazandýrýyoruz. Böylece kalite sisteminizi günlük faaliyetlerinizde daha kolay ve etkin
kullanarak müþterilerinizin tercihi olamaya bir adým daha yaklaþacaksýnýz.
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Ýç Denetim Hizmeti

Bu hizmet kapsamýnda her 3 ayda bir iþletmenizi denetleyecek olan OCCONS, doðrudan yönetime sunacaði rapor ve öneriler ile iþletmenizin
Toplam Kalite Yönetimi kapsamýnda geliþmesini güvence altýna alarak yatýrýmýnýzin geleceðini korumanýza yardýmcý olacaktýr.
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Eðitim Paketi

OCCONS tarafýndan hazýrlanan özel KYS eðitimleri periodik olarak iþletminze sunarak, iþletmenizin insan kaynaklarý veriminin ve etkinliðinin
artmasýna yardýmcý olacaktýr.

Ek ISO-CC EFS Paketleri

Kapsam

5

Üretim Maliyet Planlamasý,
Analiz Formlarý ve

Üretim kontrol ve planlama için ek analiz formlarý ile OCCONS ISO paketlerini geliþtirebilecek daha kapsamlý üretim planlamasý
yapabileceksiniz. Ayrýca detaylý prosedür diagramlarý ile iþletme klavuzu...
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Finansal Araçlar Paketi

Finansal planlamanýzý yapmaya yardýmcý olacak Nakit Akýþ, Bütçe ve Proje Maliyeti takibini saðlayacak gibi araçlar sayesinde Toplam
Kalite Yönetimine daha da yaklaþarak iþletmenizin geleceðini daha etkin bir þekilde planlayabileceksiniz.
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Ýletiþim ve Sözleþme Paketi

OCCONS tarafýndan hazýrlanan firmanýza özel iletiþim ve sözleþme dökümanlarý sayesinde firmanýzýn operasyonel etkinliðini tum
yazýþmalara yansýtarak kalitenizi ve geleceðinizi güvence altýna almanýza yardýmcý olur.

Ek

TKY
Pak

S0
S1
S2
S3

Tahmini Süre
(Firmaya Baðlý)

Hedef

Yaklaþýk ~6 ~9
temel prosedür ile
ISO9000 e giriþ

Küçük ve genel hizmet sunan
iþletmeler

-

ISO-CC Formlarý

~10 ~14 prosedür

Kurumsal yönetim temelini
oluþturma yolundaki iþletmeler

ISO9004 ile uyumlu

ISO-CC EFS Entegre
Form Sistemi

~3 ~5 ay

~15~20 prosedür

Kaliteyi ön planda tutmayý
hedefleyen iþletmeler için
kurumsal kalite yönetim altyapýsý

Toplam Kalite Yönetimi, ISO9004, ISO14000,
ISO 16949, ISO22000, ISO18000,ISO17025 ile
uyumlu Akýþ Diagramlarý

ISO-CC EFS Entegre
Form Sistemi + Analiz
Formlarý

~4 ~6 ay

Toplam Kalite Yönetimi, ISO9004, ISO14000,
ISO 16949, ISO22000, ISO18000, ISO17025
ile uyumlu Süreç Akýþ Diagramlarý

ISO-CC TKYS Toplam
Kalite Yönetim Sistemi
Yazýlýmý

~5 ~8+ ay

~21~75+ prosedür Büyük ölçekli iþletmeler için
kapsamlý kurumsal kalite yönetimi
altyapýsý

Geliþme Altyapýsý / Uyum

ISO-CC Kalite
Yazýlýmý Desteði

Kapsam
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