
Oprogramowanie PQ-FMEA+
Prosty i intuicyjny program do analizy FMEA
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 Wprowadzenie

ZGODNY ZE 
STANDARDAMI

PROSTY 

I INTUICYJNY
PRZYJAZNY W 
UŻYTKOWANIU

STALE 
ROZWIJANY

DOPASOWANY 
DO POTRZEB

STAŁE 
WSPARCIE

 Praca na trzech standardach
(AIAG, VDA, AIAG & VDA).

 Bieżąca aktualizacja do 
nowych wymagań rynkowych.

 Tworzony przez specjalistów i praktyków.
 Uczy pracy z analizą ryzyka.
 Funkcjonalność budowana zgodnie z 

potrzebami klientów.

 Wiedza merytoryczna i best practice 
odnośnie analizy FMEA na social mediach 
i stronie internetowej.

 Pomoc w rozwiązywaniu 
problemów telefonicznie lub mailowo.

 Struktura drzewa.
 Nie wymaga specjalistycznych szkoleń. 



 O naszej działalności

Z PQ-FMEA korzysta już ponad 200 firm w 14 krajach.

Mamy ponad 11 lat doświadczenia na rynku i w rozwoju PQ-FMEA.



 Co zyskujesz dzięki PQ-FMEA?

Czas

Lepsza praca zespołu

Łatwość we wprowadzaniu zmian

Standaryzacja pracy w obszarze FMEA

Spójność w danych i dokumentacji

Ponad 20% mniej czasu spędzonego nad analizą.

Program usprawnia pracę zespołową oraz umożliwia współpracę między działami.

Edycja danych możliwa w dowolnym momencie i miejscu.

Wszystkie dokumenty są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Łatwiejsze zarządzanie dokumentacją i brak niezgodności w obszarze FMEA, CP, PF.



 Personalizacja
Wiele wersji językowych: polska, angielska, niemiecka, chińska, hiszpańska oraz turecka.

Możliwość edycji tabel SOD w zgodnie 
z wewnętrznymi wymaganiami. Możliwość dopasowania macierzy ryzyka.

Potrzebujesz 
więcej?...



 Funkcje programu PQ-FMEA+
• Tworzenie drzew wad z podziałem na struktury (analiza struktury, analiza funkcji, 

analiza ryzyka) zgodnie z nowymi wymaganiami. 

• Dokumentowanie FMEA zgodnie 
ze standardami AIAG ed. 4, VDA 4 i AIAG & VDA ed. 1.

• Tworzenie analiz typu Generic – dodatkowa 
kolumna „proces” dzięki której można tworzyć 
obszerne i złożone analizy.

Źródło: www.aiag.org/store/quality/publications; 
webshop.vda.de/QMC/de/vda-b%C3%A4nde-englisch  



 Funkcje programu PQ-FMEA+

• Przeprowadzanie 5T dzięki wbudowanej w program tabeli 5T.

• Struktura dostępów pozwalająca nadawać 
różne uprawnienia na różnych komputerach.



 Funkcje programu PQ-FMEA+
• Możliwość definiowania danych projektu osobno dla FMEA, 

CP i PF. Dane pojawiają się później w nagłówku
każdego z formularzy.

• Dodawanie logo – w danych projektu możemy dodać logo 
firmy, które będzie później widoczne przy druku formularzy.

• Możliwość pracy w zespołach nad częściami dużej analizy, a 
następnie połączenie efektów pracy w jedną analizę, za 
pomocą kopiowania faz między plikami.



 Funkcje programu PQ-FMEA+
• Program umożliwia zdefiniowanie własnych tabel do oceny dotkliwości, częstotliwości 

występowania oraz wykrywalności lub korzystanie ze wstępnie już zdefiniowanych 
(zgodnych ze standardami AIAG ed. 4 i AIAG & VDA ed. 1).

• Możliwość eksportu i importu 
wzorów tabel S, O, D.

• Asystent jakości, który podpowiada jaką wartość 
wybrać dla:

o Występowalności (O) na bazie sztuk niezgodnych lub Cp
i Cpk.

o Wykrywalności (D) na podstawie wyników z wybranego 
typu kontroli. 



 Funkcje programu PQ-FMEA+
• Konfiguracja projektu – program umożliwia stworzenie 

wersji FMEA dla różnych klientów w ramach jednego pliku. 
Można to zrobić przez panel konfiguracji i wybór faz, funkcji 
faz, elementów roboczych i procesu z pliku dla 
poszczególnych projektów.

• Tworzenie list pracowników z przypisywaniem 
zadań do wykonania (generowanie raportów).



• Podsumowanie analizy za pomocą Analizy Pareto, macierzy ryzyka OxS/OxD, 
listy zadań, historii rewizji. 

 Funkcje programu PQ-FMEA+

PODSUMOWANIE ANALIZY 



• Dane z analizy można filtrować pod kątem S, O, OxS, RPN, AP za pomocą kodów do 
filtracji, charakterystyk specjalnych. Jest również możliwość ukrywania przyczyn 
niespełniających kryteriów filtracji. 

 Funkcje programu PQ-FMEA+ 

• Podświetlane wartości RPN i AP 
w formularzach AIAG ed. 4           
i VDA 4 – wartości podświetlane 
są zgodnie z poziomami AP.

• Możliwość podświetlania przyczyn 
wg macierzy OxS i OxD



 Rozbudowane podpowiedzi.

 Kopiowanie poszczególnych elementów, dzięki czemu można kopiować dane komórki na 
drzewach wraz z ich powiązaniami i uzupełnionymi wcześniej danymi.

 Możliwość dodawania notatek na formularzu FMEA.

 Automatyczne dodawanie komórek wad i elementów roboczych z zawartością domyślną.

 Funkcje programu PQ-FMEA+ 
USPRAWNIENIA



 Funkcje programu PQ-FMEA+
• Tworzenie planów kontroli i diagramów przepływu procesu na podstawie danych 

zaciągniętych z FMEA - poszczególne moduły (drzewa wad, formularz FMEA          
oraz formularz CP i PF) są ze sobą powiązane – wspólne dane są przenoszone              
i aktualizowane automatycznie.



 Funkcje programu PQ-FMEA+

• Możliwość dodawania charakterystyk kontrolnych do planu kontroli, których 
nie umieszcza się w FMEA.

• Możliwość dodawania zdjęć w planie kontroli. 



 Funkcje programu PQ-FMEA+

• Drukowanie i eksport do pliku *.xls. arkusza z 
analizą FMEA, planu kontroli i diagramu 
przepływu procesu.



• Możemy dopasować funkcje programu do potrzeb klienta.

• Mamy za sobą wiele „customizacji” PQ-FMEA, 
od dodawania pojedynczych kolumn, czy zmian nagłówków,
po wprowadzanie złożonych funkcji spersonalizowanych pod wymagania firm, 
kompatybilność z systemem SAP oraz wiele innych.

• Modyfikujemy PQ-FMEA dodając funkcje 
zgodnie z podaną specyfikacją
lub wspólnie opracowujemy zmiany 
na podstawie rozmowy z klientem.

• Przy modyfikacjach nie zwiększamy ceny za licencję,
dodajemy tylko koszt samego wprowadzenia zmian.

 Masz specyficzne wymagania?



 Wymagania systemowe

Windows + Java



 Cennik
Zakup PQ-FMEA+ Zniżki – zakup korporacyjny

Ilość zakładów **
Procent od ceny 

standardowej 

Pierwszy zakład 100%

Drugi zakład 90%

Trzeci zakład 80%

Czwarty zakład 70%

Piąty i następne zakłady 60%

Liczba licencji Cena netto

1 - 2 stanowiska robocze 5 900zł za licencję

3 - 4 stanowiska robocze 5 700zł za licencję

5 i więcej stanowisk roboczych 5 600zł za licencję

Nieograniczona w jednej organizacji* 47 700zł za całość

** Rabat jest uwzględniany podczas zakupu licencji nieograniczonych 
na każdy kolejny zakład.

* Każdy zakład jest traktowany oddzielnie. Licencja nieograniczona jest 
przypisywana do jednej lokalizacji zakładu. 

Tyle procent aktualnej ceny licencji wynosi koszt przedłużenia 
aktualizacji na kolejny rok (przedłużenie nie jest obowiązkowe).

Licencja obejmuje instalację programu na komputerach stacjonarnych 
lub laptopach nie będących komputerami sieciowymi lub serwerami. 
Ograniczenie nie obejmuje nieograniczonej liczby licencji.

10% 

12

∞ Taką ważność ma zakupiona licencja, a więc po zakupieniu programu 
można go użytkować bez żadnych ograniczeń czasowych.

Przez tyle miesięcy od zakupu otrzymujecie okres darmowych 
aktualizacji i wsparcia technicznego.  



 Informacje dodatkowe - aktualizacja

• Program na bieżąco jest rozwijany, dlatego na naszej stronie www, w zakładce „O 
programie” znaleźć można informację dotyczące wszystkich wersji programu PQ-
FMEA (daty ich wprowadzenia oraz opis funkcji).

• Informacja o aktualizacji będzie też wyświetlana w zakupionym programie.

• Dodatkowo w na stronie internetowej, w zakładce „Aktualności” zamieszczane są 
informacje, ze szczegółowym opisem wprowadzonych funkcji.



 Dostępne materiały

• Zapraszamy na nasze social media (Linkedln lub 
Facebook), gdzie na bieżąco informujemy o nowych 
aktualizacjach, a także publikujemy treści 
merytoryczne. 

• Na naszej stronie internetowej, w zakładce „Pliki” 
dostępne są materiały pomocnicze, jak np. filmiki, 
które pokazują krok po kroku pracę z PQ-FMEA, 
przykładowe analizy.

PQ FMEA | Facebook

PQ-FMEA | LinkedIn

Power of quality - YouTube



 www.pq-fmea.pl

Wypróbuj nasz program i pobierz darmowe demo:Zapraszamy do kontaktu

https://pq-fmea.pl/demo/


