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Q -SOURC E 

Q-SOURCE är ett 

mjukvaruföretag som är 

specialiserade på programvara 

för kvalitetsstyrning. Vi besitter 

många års erfarenhet av både 

utveckling och tillverkning av 

kritiska produkter.  

 

Bolaget bildades 2006, men har 

en historia som går längre 

tillbaka i form av internutveckling. 

 

Vi som är Q-SOURCE arbetar 

fortfarande inom området. 

 

Q-SOURCE kunder är bla 

underleverantörer till 

fordonsindustrin. Vissa kunder 

levererar säkerhetskritiska 

system.  

 

Samtliga har höga kvalitetskrav 

och ständig kostnadspress.  

 

Vi utvecklar våra verktyg för att 

matcha dom kraven. 
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Q-SOURCE FMEA 
Effektiv Riskhantering 

Q-SOURCE FMEA är ett verktyg för att höja kvaliteten i verksamheten utifrån ett riskbaserat angreppssätt. 
Verktyget är en komplett lösning för att utföra riskanalys, hantera åtgärder samt införa styrning för att 
förhindra fel i den löpande verksamheten. 
 
Verktyget baseras på FMEA metoden - ett standardiserat och systematiskt sätt att förbättra kvaliteten genom 
att värdera risker och förhindra att potentiella fel förvandlas till riktiga fel. 
 
Verktyget är inriktat på att uppnå konkreta resultat utifrån de insatser som läggs ned. Enkelhet och en tydlig 
steg-för-steg metodik syftar till att erbjuda den mest effektiva vägen från analys till verkliga 
kvalitetsförbättringar. 
 
Q-SOURCE FMEA kan användas i alla tillämpningar där kvalitet behöver försäkras eller förbättrats, tex inom 
utveckling, förvaltning, tillverkning, tjänster eller miljö. 
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Q-SOURCE FMEA handlar om att undvika fel.  

 

Ju viktigare det är att undvika fel i verksamheten, 

desto mer nytta gör Q-SOURCE FMEA. 

 

Undvikande av "rätt" fel kan vara ovärderligt för 

verksamhetens konkurrenskraft, säkerhet och 

prestation.  

 

Samtidigt vet de flesta som arbetat med riskanalys, 

att det kan vara en utmanande uppgift. Med Q-

SOURCE FMEA bibehålls fokus på målet, metoden 

blir enhetlig och avtrycket i verksamheten blir det 

centrala.  

. 

RISK ANALY S  

Ett standardiserat sätt att utföra 

riskanalysen, gemensamt för alla 

typer av FMEA. Flera funktioner 

för att maximera återanvändning 

och undvika dubbelarbete.  

 

FÖ REB YGGANDE  AV  FE L  

Generera färdiga 

kontrollinstruktioner för att 

operativt styra verksamheten. 

 

Å T GÄ RDS HA NT E R IN G  

Systemet håller reda på alla 

åtgärder och påminner 

automatiskt via e-post. 

 

S A MA RB E T E  

Kraftfullt stöd för att dela 

information mellan olika enheter 

inom samma organisation. 

 

RA P P ORT E R  

Egen uppsättning av rapporter 

samt rapporter som möter flera 

standarder såsom VDA, 

ISO9000, IATF-16949 och AIAG. 
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• E-tjänst - Ingen klient installation 

 

• Åtkomst kräver endast webbläsare och 

internetanslutning 

 

• Krypterad anslutning mellan klient och  

server 

 

• Personlig startsida med mina åtaganden 

 

• Arbeta tillsammans, var som helst, efter  

samma standard 

 

• Stöd för olika FMEA typer, tex: 

PFMEA| DFMEA | MFMEA | Miljö  

 

• Standardiserad inmatning av data,  

oberoende av FMEA typ 

 

• Skapa generiska riskanalyser med  

produktspecifika tillägg 

 

• Mallar - skapa FMEA:or med standardiserad  

struktur och innehåll 

 

• Fras-bibliotek för standardiserade formuleringar 

 

• Återanvänd kontroller och åtgärder genom länkning 

 

• Administrera FMEA:or genom vyer och grupper 

 

• Rättighetsstyrning på Grupp och FMEA nivå 

 

• Klassificeringar (SC/CC/..) på alla element 

 

• Automatiska klassificeringar; baserat på allvarlighet,  

förekomst och detekterbarhet 

 

• Skapa rapporter i formaten HTML, Word, 

Excel och PDF 

 

• Generera riskbaserade verifieringsplaner, 

 testplaner och underhållsplaner direkt från FMEA:n. 

Med fokus på resultat 

Smarta funktioner 

Modern uppbyggnad förenklar arbetet och smarta funktioner gör det enkelt att kombinera generiskt med 

produktspecifikt. Q-SOURCE FMEA kan knyta ihop hela kedjan från krav till operativa kontrollinstruktioner, 

via länkade risker och åtgärder - allt med minimal administration och utan dokumenthanterande.  

 

Unik funktionalitet gör det möjligt att direkt från riskanalysen generera tex styrplaner, testplaner och operativa 

kontrollinstruktioner. Q-SOURCE FMEA sover aldrig, utan bevakar och påminner automatiskt om öppna 

åtgärder som bör slutföras. 
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TE CHNICA L  S UPPO RT 

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore  

magna aliquam. 

 

ZE RO  DOWNTIM E  

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper.Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum zzril delenit  

augue duis dolore te feugait  

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh. 

 

TURNKEY SOLUTIONS  

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat.  

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex. 

 

For more information on any of 

our products or services please 

visit us on the Web at: 

www.yourwebsitehere.com 

Våra kunder 

K UND HOS  Q -SOURCE 

Vi har över åren arbetat ut en 

modell för att kombinera god 

kundsupport och samtidigt kunna 

vidareutveckla våra produkter.  

 

Vi håller en blygsam prisnivå, 

strävar hela tiden mot ökad 

kostnadseffektivitet. Nöjda 

kunder är vår högsta prioritet. 

 

Resultaten av Q-SOURCE 

produkter har besiktigats av 

samtliga ledande biltillverkare i 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Q-SOURCE.SE 

 


