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1. Instalacja i uruchomienie programu  
Aby zainstalować program należy zalogować się na stronie, do której link zostanie wysłany na maila wraz z hasłem. 
Po pomyślnym zatwierdzeniu danych trzeba kliknąć „Pobierz” i uzupełnić formularz jaki się pojawi i ponownie zatwierdzić przyciskiem „Pobierz”. 

 

Następnie na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywujący pobranie programu. 

  

Zainstalowany program podczas pierwszego uruchomienia poprosi o wybór języka, poinformuje o umowie licencyjnej, zapyta o lokalizację dla instalacji  
i o uprawnienia aplikacji. Aby wybrać właściwy dla siebie dostęp trzeba wiedzieć czym różnią się od siebie poszczególne poziomy uprawnień – poniżej tabela  
ze szczegółową rozpiską poziomów uprawnień. 
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UPRAWNIENIA POZIOM 1 – ODCZYT POZIOM 2 FMEA POZIOM 2 CP POZIOM 3 FMEA - CP POZIOM 4 - MODERATOR 
Drzewo  Tylko do odczytu ✓ Tylko do odczytu ✓ ✓ 
Arkusz FMEA  Tylko do odczytu ✓ Tylko do odczytu ✓ ✓ 
Arkusz CP  Tylko do odczytu Tylko do odczytu ✓ ✓ ✓ 
Arkusz PF  Tylko do odczytu ✓ ✓ ✓ ✓ 
Dane projektu FMEA Tylko do odczytu Tylko do odczytu ✓ ✓ ✓ 
Dane projektu CP Tylko do odczytu Tylko do odczytu ✓ ✓ ✓ 
Dane projektu PF Tylko do odczytu ✓ ✓ ✓ ✓ 
Statystyki  Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu Tylko do odczytu ✓ 
Personalizacja      ✓ 
Wydruk  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Eksport  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
Zmiana języka  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

Na zakończenie należy kliknąć „Zainstaluj”. 



 
7 

 
 

2. Wybór języka 
Aby wybrać inny język programu niż był podany podczas instalacji należy kliknąć „Ustawienia” na pasku narzędzi, w dalszym ciągu kliknąć „Język”  
i wybrać interesującą nas pozycje.  
Następnie należy ponownie uruchomić program, aby zmiany zostały wprowadzone. 

 

Uwaga: w programie język systemu (nagłówki, język menu) można zmienić w dowolnym momencie, ale jeśli zapiszemy plik (dany projekt) to po ponownym 
uruchomieniu wybranego (zapisanego) pliku wypełnienie tabel S, O, D pozostanie na stałe w takiej wersji jakiej były zapisane (nie można wrócić do ustawień 
domyślnych lub innego języka) chyba, że zmiany zostaną wprowadzone ręcznie lub tabele zostaną zaimportowane.   



 
8 

 
 

3. Rozpoczęcie pracy  

Aby rozpocząć pracę z programem należy użyć ikony   „Nowy projekt” lub wybrać „Plik”  „Nowy projekt”. 

Wyświetlone wtedy zostanie okno wyboru analizy. 

 

Po uruchomieniu wybranej opcji, wyświetlone zostanie okno do tworzenia analizy struktury (czarne drzewo). 
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4. Tabela 5T 
Program umożliwia zdefiniowanie 5 tematów (5T) przed rozpoczęciem właściwej analizy.  
Aby otworzyć tabelę trzeba wejść w „Projekt”  „5T”, albo skorzystać z przycisku „5T” na pasku szybkiego dostępu. 

 

4.1T) Cel FMEA (inTent)   

Aby dodać nowy cel trzeba użyć przycisku „Dodaj nowy cel”, wprowadzić dane do pustego pola w „Nowy cel”, wybrać datę  
i ponownie kliknąć przycisk „Dodaj nowy cel”.  Aby usunąć jeden z celów należy wybrać wiersz do usunięcia i kliknąć przycisk „Usuń”. 

 

4.2T) Plan czasowy FMEA (Timing)  

Aby utworzyć nową tabelę planu czasowego należy kliknąć przycisk „Dodaj”, wypełnić kolumny, ustawić daty  
oraz ponownie kliknąć przycisk „Dodaj”. W celu usunięcia planu, należy zaznaczyć, który plan chcemy usunąć oraz kliknąć przycisk „Usuń”. 
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4.3T) Zespół FMEA (Team)  

Aby utworzyć zespół trzeba wypełnić komórki „Nazwa zespołu” oraz wpisać datę. Następnie za pomocą przycisku „Dodaj” można dodawać członków zespołu  
(jest też możliwość zaznaczenia ich obecności). W celu dodania nowej listy należy użyć przycisku „Dodaj nową listę” (dodaje listę z członkami sugerowanymi)  
lub „Dodaj nową listę na bazie obecnej”. Jeżeli chcemy powrócić do poprzedniej listy wystarczy wejść w zakładkę poprzednie listy i wybrać listę, która nas interesuje. 
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4.4T) Zadania z FMEA (Tasks)  
Aby dodać zadania wystarczy wypełnić kolumny dla każdego z kroków analizy i zatwierdzić przyciskiem „OK”. 

 

4.5T) Narzędzia FMEA (Tools)  
Pole jest uzupełnione automatycznie, ponieważ narzędziem używanym do analizy FMEA jest oprogramowanie PQ-FMEA. 
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5. Personalizacja programu pod organizację  
Program pozwala spersonalizować składowe analizy na potrzeby organizacji, w której pracujemy. 

5.1 Personalizacja macierz ryzyka  

 

Program pozwala na opracowanie macierzy ryzyka zgodnie z potrzebami danej organizacji.  
Aby dostosować macierz, należy wybrać z paska narzędzi przycisk „Ustawienia” następnie z listy wybrać „Wzór macierzy ryzyka”. 

Aby dostosować odpowiednie pola do skali zagrożenia (zielony, żółty, czerwony) należy kliknąć na dane pole prawym przyciskiem myszy celem edycji.  
Po kliknięciu pojawi się lista wyboru koloru. 
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5.2 Dane projektu 
Aby wprowadzić dane projektu należy wybrać z paska narzędzi przycisk „Projekt”, a następnie z listy wybrać pole „Dane projektu”. 

 

Pojawi się okno dialogowe do uzupełnienia. W zakładkach można wprowadzić dane dla FMEA, CP i PF. 

   

Dane wprowadzone w oknach zostaną przeniesione do nagłówków formularzy (widoczne przy wydruku).  
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5.3 Kryteria oceny ryzyka (S, O, D) 
Program posiada zapisane kryteria oceny dotkliwości skutku (S), prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyny (O), wykrywalności wady/przyczyny (D)  
(funkcja jest dostępna po uruchomieniu analizy PFMEA lub DFMEA). Program posiada wbudowane tabele SOD zgodne z wymaganiami AIAG & VDA ed.1 i AIAG ed.4. 

 

Wprowadzone dane mogą być edytowane. Aby tego dokonać, należy z paska narzędzi wybrać przycisk „Ustawienia”,  
następnie wybrać z listy kryteria, które chcemy edytować. 

 

Uwaga: korzystając z funkcji edycji w zakładce ustawienia, tabele zostaną zapamiętane na stałe w programie. Jeżeli chcemy zmienić opis kryteriów oceny  
dla danego projektu należy skorzystać z funkcji „Projekt” na pasku narzędzi. W oknie dialogowym należy wprowadzić pożądany tekst.  
Wszystkie pola, poza punktacją liczbową 1-10, są edytowalne. 
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Po dokonaniu zmian w tabelach SOD możemy je wyeksportować tak by móc je zaimportować w innym projekcie. 
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6. Tworzenie komórek i poruszanie się na drzewach  
Aby wygodniej poruszać się po drzewie i arkuszach można otworzyć widok okien na cały ekran. W celu maksymalizacji widoku należy kliknąć symbol strzałek,  
który znajduje się w lewej części dolnego paska. 

 

6.1 Analiza typu Generic  
Przycisk „G” na górnym panelu w programie pozwala na dodanie do analizy kolumny o nazwie „Proces”, dzięki czemu w łatwy sposób możliwe jest  
tworzenie zaawansowanych i złożonych analiz FMEA (analiz typu Generic dla grup wyrobów).  
Aby usunąć dodatkową kolumnę, w kolumnie element procesu należy zostawić tylko jedną komórkę i ponownie wcisnąć przycisk „G”. 

 

Przycisk „Generic” dzięki, któremu możemy 
dodać kolumnę „Proces” do naszych drzew 

Dodatkowa kolumna „Proces” 
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6.2 Tworzenie nowych komórek  
Aby tworzyć nowe komórki na dowolnym drzewie należy złapać komórkę (kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać),  
przeciągnąć ją w prawo i upuścić w wolnym miejscu. 

 

Działa to tak samo na każdym drzewie.  
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6.3 Usuwanie komórek  
Aby usunąć komórkę należy ją złapać, (kliknąć lewym przyciskiem myszy i przytrzymać), przeciągnąć w lewo na wcześniejszą kolumnę i upuścić w wolnym miejscu. 
Można również użyć listy, która pojawia się po kliknięciu prawego przycisku myszy i wybrać „Usuń”. 

 

Jeżeli komórka którą chcemy usunąć posiada powiązania wyświetli nam się komunikat z zapytaniem: 

 

Jeżeli nie ma przeciwwskazań do usunięcia powiązanych komórek, należy wcisnąć przycisk „Tak”, zostaną wtedy usunięte wybrana komórka oraz komórki powiązane. 
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6.4 Kopiowanie komórek  
W celu skopiowania komórki należy przeciągnąć ją na tą, do której chcemy ją przypisać (ramka komórki, na którą najedziemy podświetli się na zielono).  
Podczas kopiowania razem z komórką kopiuje się wszystko co jest przypisane w strukturze na prawo od niej. 

 

Skopiowana komórka (razem z przypisanymi do niej komórkami po prawej) pojawia się w dolnej części. 

 

Kopiowanie komórek można również wykonywać poprzez kliknięcie na prawy przycisk myszy i wybór „Kopiuj”, a następnie „Wklej” klikając na komórkę,  
do której chcemy przypisać skopiowaną wcześniej komórkę.  

Uwaga: Kopiować można tylko komórki w sąsiadujących kolumnach. 
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6.5 Komórki z „???” 

 

W niektórych specyficznych przypadkach w programie na drzewach będą się pojawiać komórki zawierające “???”. 

Komórki te tworzyć się będą w sytuacjach, kiedy nowo stworzone komórki na drzewie zielonym lub czerwonym nie będą miały powiązań z poprzednimi strukturami. 
Znaki zapytania mają zwracać uwagę na to, że w analizie FMEA brakuje pewnych danych, aby była poprawnie skonstruowana. 

Znaki zapytania: 

 Utworzą się na drzewie czarnym wtedy, kiedy na drzewie zielonym zostanie dodana funkcja elementu roboczego. 
 Utworzą się na drzewie zielonym wtedy, kiedy na drzewie czerwonym zostanie dodany błąd a dokładniej jego skutek lub przyczyna. 
 Utworzą się na drzewach czarnym i zielonym wtedy, kiedy zaczniemy budować analizę FMEA z czerwonego drzewa lub kiedy wczytana 

zostanie stara analiza z wersji programu PQ-FMEA nie dostosowanej pod AIAG & VDA ed.1. 

Aby znaki zapytania „zniknęły” należy: 

 Powiązać komórki z drzewa zielonego z tymi na drzewie czarnym – funkcje elementów roboczych z odpowiednimi elementami roboczymi. 
 Powiązać komórki z drzewa czerwonego z tymi na drzewie zielonym – skutki z funkcjami procesów oraz przyczyny z funkcjami elementów roboczych. 
 Można usunąć taką komórkę, jednak razem z nią zostaną usunięte komórki powiązane. 

6.6 Przenoszenie komórek  
Kolejność komórek na drzewie można dowolnie zmieniać. W celu zmiany kolejności komórek w kolumnie należy przeciągnąć ją na wybrane przez siebie miejsce. 
Podczas przenoszenia wyświetli się pozioma czarna kreska, ukazująca w które miejsce wejdzie komórka. 
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Uwaga: komórki można przenosić pomiędzy sobą tylko w obrębie danej gałęzi drzewa (w poszczególnych kolumnach). 

 

6.7 Zawijanie i rozwijanie komórek  
W programie wbudowana została opcja zwijania i rozwijania komórek na drzewach.  
Aby zwinąć komórki na drzewie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę i wybrać z listy „Zwiń”. 

          

Wszystkie komórki na prawo zostaną zwinięte i pojawi się przerywana linia. 
Aby rozwinąć komórki należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybraną komórkę i wybrać „Rozwiń”. 
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Istnieje też możliwość zwinięcia lub rozwinięcia wszystkich komórek w danej kolumnie jednocześnie.  
Aby to zrobić należy kliknąć w puste pole w wybranej kolumnie i zaznaczyć „Zwiń/rozwiń wszystkie elementy w kolumnie”. 

            

6.8 Otwieranie wybranej gałęzi w nowym oknie/nowej zakładce – nowy widok 
Program posiada również funkcję otwierania gałęzi komórek w nowym oknie.  
Żeby otworzyć gałąź w nowym oknie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w komórkę i wybrać „Nowy widok”.  
W nowym oknie otworzy się gałąź ze wszystkimi komórkami na prawo od tej, w którą klikniemy. 

 

Uwaga: Nowe widoki są tylko graficzną prezentacją fragmentu prowadzonej analizy i wszelkie zmiany dokonywane w okrojonych widokach będą miały wpływ na 
analizę bazową. 



 
23 

 
 

Nowe okno otwiera się w górnej części głównego paska narzędzi. 

 

Po przełączeniu okna we wskazanym miejscu otworzy się widok tylko z wybraną częścią analizy. 

 

Można tworzyć dowolną ilość nowych widoków. 

 



 
24 

 
 

6.9 Powiększanie i pomniejszanie  
Dla zwiększenia czytelności prowadzonych analiz, widok drzewa oraz arkuszy można przybliżać i oddalać.  
Aby to zrobić należy przytrzymać przycisk Ctrl, a następnie za pomocą scrolla w myszce powiększyć lub pomniejszyć widok. 
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7. Edycja komórek  
W celu edycji komórek należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy w komórkę. Po kliknięciu otworzy się okno dialogowe z miejscem do wpisania danych. 
Komórki różnią się pomiędzy sobą i uzupełnia się je różnymi danymi. Niektóre dane są przenoszone automatycznie do kolejnych komórek. 

Dane wprowadzane w komórkach automatycznie są przenoszone do formularzy: AIAG & VDA, AIAG, VDA, CP i PF. 

7.1 Analiza struktury – czarne drzewo  
Na tym etapie analizy można dodać: element procesu, fazę procesu oraz elementy robocze procesu. 

Elementy procesu  

 

Okno edycji elementu procesu. 

Faza procesu 

 

W tym oknie poza nazwą fazy procesu można wpisać oznaczenia maszyny, urządzenia oraz źródła.  
Można również skorzystać z opcji „Pobierz z elementów roboczych procesu”, wtedy wszystkie powiązane elementy robocze z oznaczeniem maszyny  
w elementach roboczych zostaną automatycznie przypisane. 
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Element roboczy procesu  

Za pomocą tego okna można dodać elementy robocze procesu i określić ich kategorię (ikony).  
Są to kolejno: człowiek, maszyna, otocznie, metoda, pomiar, materiał i inne. Po wskazaniu ikony kursorem, wyświetlona zostanie nazwa danej kategorii. 

 

7.2 Analiza funkcji – drzewo zielone   
Na tym etapie dodać można: funkcje faz procesów, funkcje procesów i funkcje elementów roboczych. 

Element procesu i fazy procesów są zaciągnięte z poprzedniego drzewa. Jeżeli nie zostały dodane wcześniej można to zrobić również z zielonego drzewa.  
Należy pamiętać, aby powiązać komórki między sobą by przeprowadzana analiza FMEA była wykonana prawidłowo. 

Funkcja fazy procesu 
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Poza wpisaniem funkcji fazy istnieje możliwość wpisania lub wybrania z listy (jeżeli wcześniej już została wprowadzona) powiązaną charakterystykę wyrobu.  
Po jej dodaniu pod spodem będzie można edytować pola: 

 „Uwzględnij w planie kontroli” jest zaznaczone automatycznie, z możliwością odznaczenia w dowolnym monecie. 
 „Klasyfikacja/charakterystyka specjalna” – po oznaczeniu tego pola wyświetli się okno z oznaczeniami do wyboru. 

*Można wybrać symbol lub wprowadzić oznaczenie literowe. Można również dodać własne symbole.  
Aby to zrobić należy w miejscu, w którym zainstalowany jest program (lokalizacje pliku) i otworzyć plik “Classification” a w nim dodać wybrane przez nas 
symbole.  
„Klasyfikacja/charakterystyka specjalna – po optymalizacji” wprowadzona charakterystyka wyświetli się na formularzu w szóstym kroku analizy. 

 
 „Charakterystyka kontrolna (bez FMEA)”- program zablokuje możliwość dodawania komórek w kolejnych kolumnach dla tej funkcji fazowej  

i tworzy w pełni edytowalny wiersz w CP. 

 

Funkcja procesu  

 

W oknie funkcji procesu należy podać typ klienta (np. W - wewnętrzny, Z - zewnętrzny, U - użytkownik, S - serwis, O - otoczenie).  
Na tym etapie wpisujemy również funkcję procesu. Dobra praktyka sugeruje, aby w przypadku braku funkcji dla danego klienta wpisać „Brak funkcji”.         
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Funkcja elementu roboczego 

 

W oknie funkcji elementu roboczego należy wybrać element roboczy, którego funkcję chcemy dodać. Można również dodać nowy element roboczy poprzez  
kliknięcie w „Dodaj nowy element”. Następnie w oknie poniżej należy wpisać funkcję wybranego elementu.  
Możliwe jest dodatkowo oznaczenie charakterystyk specjalnych procesu. W tym celu należy uzupełnić pole „Funkcje elementu roboczego/charakterystyki procesu” 
lub wybrać ją z listy klikając strzałkę w dół (jeżeli wcześniej już była wprowadzona). Po dodaniu funkcji możliwe jest zaznaczenie lub odznaczenie  
„Uwzględnij w planie kontroli” oraz „Klasyfikacja/charakterystyka specjalna” analogicznie jak przy charakterystyce procesu. 

7.3 Analiza błędów – drzewo czerwone  
Na czerwonym drzewie można dodać: rodzaje błędów, skutki błędów i przyczyny błędów.  

Komórki: element procesu, fazy procesów i funkcje faz zostały zaciągnięte z poprzednich drzew. Jeżeli nie zostało to zrobione można dodać je na tej strukturze.  
Należy pamiętać, aby powiązać komórki między sobą dla utrzymania prawidłowego FMEA. 

Rodzaj błędu 

 

W tym oknie należy wpisać potencjalny rodzaj błędu. 
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Skutek błędu 

W pierwszej pozycji należy wybrać z listy rozwijanej typ klienta. Na liście znajdują się typy klientów, które zostały dodane w zielonym drzewie.  

Następnym krokiem jest wybór funkcji procesu również z listy rozwijanej na bazie wcześniej wprowadzanych danych. Możliwe jest również dodanie  
nowej funkcji procesu klikając „Dodaj nową funkcję”. Otworzy się wtedy okno z zielonego drzewa, w którym można dodać nową funkcję i typ klienta. 

W komórce „Skutek błędu” możemy od razu przypisać ocenę dotkliwości skutku (S), która automatycznie zaciągnie się do arkusza FMEA.  

 
Automatyczne zaciąganie wpisanych ocen możemy włączyć w oknie „Preferencje”, które otwieramy z paska narzędzi „Ustawienia”  „Preferencje”. 
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Przyczyna błędu 

 

W oknie „Przyczyna błędu” należy wpisać potencjalny skutek błędu dla danego klienta i danej funkcji procesu. 

W pierwszej kolejności w tej komórce wybieramy „Element roboczy procesu” z listy rozwijanej, a następnie „Funkcje elementu roboczego”.  
Istnieje możliwość dodania nowej funkcji poprzez kliknięcie w „Dodaj nową funkcję”. W oknie tekstowym należy wpisać potencjalną przyczynę błędu.  
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8. Praca na formularzy u AIAG & VDA 
Aby przełączyć się na widok formularza AIAG & VDA należy użyć ikon w dolnym pasku nawigacji .  

Po kliknięciu strzałki uzyskamy widok podwójny na górze drzewo wad, na dole arkusz AIAG & VDA. 

 

 

Dane wprowadzone na drzewie wad (krok drugi, trzeci i czwarty) automatycznie zostaną przeniesione do formularza AIAG & VDA  
(oraz wszystkich pozostałych arkuszy). Wszystkie okna w formularzach można edytować za pomocą podwójnego kliknięcia w wybraną komórkę. 

Aby przewinąć arkusz w prawą stronę, by widzieć krok piąty i szósty należy posłużyć się paskiem do przewijania na dole. 

Dotkliwość skutku (S) 

Jedynym polem do uzupełnienia pozostaje wartość dotkliwości skutku (S). Należy wybrać najwyższą z wartości wpisanych skutków, a następnie wpisać ją ręcznie  
lub za pomocą dwukrotnego kliknięcia otworzyć tabelę ocen. 
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8.1 Analiza ryzyka (krok piąty)  

 

Bieżące sterowanie – prewencja (PC) dla przyczyny 

W tym miejscu wpisujemy aktualne wdrożone i stosowane działania prewencyjne. Aby dodać kolejne działania należy kliknąć „Dodaj”, aby usunąć należy kliknąć „X”. 

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny (O) 

W programie domyślnie wbudowane są tabele zgodne z wymaganiami AIAG & VDA ed.1 i AIAG ed.4. Można przełączyć je za pomocą górnego paska nawigacji lub 
dodać specyficzne przykłady w prawej kolumnie tabeli. Z lewej strony tabeli wybieramy ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia przyczyny (O). 
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Bieżące sterowanie - detekcja (DC) dla FC lub FM 

W tym oknie można wpisać działania detekcyjne (kontrolne). Poza dodawaniem i usuwaniem jak poprzednio jest też możliwość wprowadzenia dwóch oznaczeń: 
„Uwzględnij w planie kontroli” oraz „Kontrola błędu”. 

Ponadto w komórce „Bieżące sterowanie – detekcja” możemy od razu przypisać ocenę wykrywalności wady/przyczyny (D), która automatycznie zaciągnie się do 
arkusza FMEA. 

  

Automatyczne zaciąganie wpisanych ocen możemy włączyć w oknie „Preferencje”, które otwieramy z paska narzędzi „Ustawienia”  „Preferencje”. 

 

Uwaga: Oznaczenie opcji „Kontrola błędu” powoduje skopiowanie (z powiązaniem) danej kontroli do wszystkich przyczyn danego błędu. 
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Wykrywalność wady/przyczyny  

W tym miejscu tak jak poprzednio możemy się przełączać pomiędzy standardami. Z prawej strony wpisujemy specyficzne wymagania, a z lewej wybieramy ocenę. 
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PFMEA AP 

AP, czyli Action Piority jest wybierane automatycznie na podstawie poszczególnych ocen SOD i tabeli AP z podręcznika. 

W kolumnie wyświetlane są trzy wartości: 

 H – High risk (wysokie ryzyko); 
 M – Medium risk (średnie ryzyko); 
 L – Low risk (niskie ryzyko). 

Kody do filtracji (opcjonalne)  

Kody do filtracji można dodać wprowadzając dowolny ciąg znaków.  

8.2 Asystent jakości 
Program na podstawie wybranych danych będzie podpowiadał, jaką wybrać wartość liczbową wykrywalności wady/skutku (D) i prawdopodobieństwa wystąpienia 
przyczyny (O). Asystenta jakości otwieramy klikając w formularzu komórkę w kolumnie „Występowalność (O) FC” lub „Wykrywalność (D) FC/FM”. 
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Prawdopodobieństwo wystąpienia przyczyny (O) – podpowiedź na podstawie 
wyniku na bazie sztuk niezgodnych lub na bazie Cp/Cpk. 

 

Wykrywalność wady/przyczyny (D) – podpowiedź na podstawie typu i metody 
kontroli. 

 
  

8.3 Optymalizacja (krok szósty)  
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Działania prewencyjne/ działania kontrolne 

Działania prewencyjne lub kontrolne wprowadza się za pomocą jednego okna, w którym wpisujemy i odznaczamy wszystkie dane. 

 

 Rodzaj działania  

Do wyboru są działania prewencyjne lub dziania kontrolne. 

 Treść działania  

W pierwszym oknie tekstowym należy wpisać zadanie do wykonania. 

 Osoba odpowiedzialna 

Jeżeli lista pracowników została wcześniej uzupełniona należy wybrać osobę odpowiedzialną za zadanie z listy. Jeżeli nie było to zrobione wcześniej należy kliknąć 
„Edytuj listę” i dodać pracowników. Aby dodać pracownika należy wpisać: imię i nazwisko, stanowisko i dział, a następnie zatwierdzić “Dodaj”. 
Listy pracowników można eksportować i importować pomiędzy komputerami. 
Po zakończonym procesie dodawania pracowników należy zamknąć okno przyciskiem „OK”, a następnie wybrać pracownika z listy rozwijanej. 

 Planowana data zakończenia  

Datę planowanego zakończenia należy wybrać klikając kalendarz i wybierając datę. 



 
38 

 
 

 Status  

Z listy rozwijanej wybieramy status zadania. 

 Podjęte działania  

W tym oknie tekstowym wpisujemy wszystkie podjęte działania. 

 Data zakończenia  

Tak jak w przypadku daty planowanej, za pomocą kalendarza wybieramy datę zakończenia. 

 Dodawanie kolejnych zadań 

Aby dodać kolejne zadanie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w komórkę w kolumnie “Działania prewencyjne” lub “Działania kontrolne”  
i wybrać „Dodaj nowe zadanie”. 

 Ocena ryzyka po optymalizacji 

W pozostałej części kroku szóstego należy rozpatrzyć ocenę ryzyka po optymalizacji. Nowa ocena ryzyka wyświetlać się będzie na czerwono w nawiasie do momentu, 
w którym wszystkie zadania zostaną zakończone. Zadania uznane są za zakończone w momencie, w którym mają datę zakończenia i oznaczenie statusu “Zakończone”. 

9. Praca na formularzu AIAG 
Pierwsze siedem kolumn poza oceną dotkliwości skutku jest automatycznie zaciągnięta z drzew.  
Pozostałe kolumny wypełniamy za pomocą dwukrotnego kliknięcia w dane pole. 

9.1 RPN 
Według standardu AIAG ed.4 do oceny ryzyka wykorzystuje się RPN (Risk Piority Number). Jest to nic innego jak mnożnik wartości SxOxD. Mnożnik ten przyjmuje 
wartości od 1 do 1000. Im większa wartość tym ryzyko jest bardziej dotkliwe i prawdopodobne. 

Kolumny sterowania kontrolą i sterowania prewencją edytowane są w analogiczny sposób jak w formularzu AIAG & VDA. 
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9.2 Zalecane działania 
Zalecane działania uzupełniamy w polu tekstowym, w którym wpisujemy działanie, z prawej strony oznaczamy działanie jako prewencyjne P lub kontrolne K.  
Aby działanie było działaniem prewencyjnym należy pozostawić „P” na niebieskim tle natomiast dla kontrolnego klikamy w literę „P” i pojawi się litera „K”  
na pomarańczowym tle - oznaczająca działanie kontrolne. Pozostawiona litera jest oznaczeniem działania. 

 

9.3 Osoba odpowiedzialna 
Jeżeli nie wprowadziliśmy listy pracowników należy ich dodać klikając „Edytuj listę pracowników” i dodać których chcemy a następnie zatwierdzić „OK”.  
Lista pracowników wyświetli się w oknie „Odpowiedzialność i planowana data ukończenia” wybrać pracownika można na dwa sposoby: dwukrotnie klikając  
w wybranego pracownika lub poprzez przeciągnięcie go do pola „<Przeciągnij tutaj>”. Wybrany pracownik pojawi się w tym miejscu niezależnie od sposobu wyboru. 
Aby usunąć tego pracownika jako odpowiedzialnego należy wybrać kolejnego lub kliknąć „Wyczyść”. Na dole okna wybieramy planowaną datę ukończenia zadania. 
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9.4  Wyniki działań  
Na samym końcu dokonujemy ponownej oceny ryzyka. Nowa ocena ryzyka wyświetlać się będzie na czerwono w nawiasie do momentu, w którym wszystkie zadania 
zostaną zakończone. Zadania uznane są za zakończone w momencie, w którym mają datę zakończenia oraz oznaczenie statusu “Zakończone”. 
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10. Praca na formularzu VDA 

 

W arkuszu VDA pola są edytowane w taki sam sposób jak w przypadku formularza AIAG. Okna do wpisywania treści i wartości wyglądają również tak samo.  
Arkusze różnią się jednak budową. W celu edycji dowolnego pola należy dwukrotnie w nie. 
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11. CP – Plan kontroli (Control Plan)  

 

Plan kontroli wyświetli się dopiero wtedy, kiedy na drzewie uzupełnione zostaną pola „Charakterystyka wyrobu” lub „Charakterystyka procesu”. 

Aby mieć możliwość edycji pól w nagłówku „Metody” należy w arkuszu AIAG & VDA, AIAG lub VDA uzupełnić kontrole i odpowiednio je oznaczyć jako kontrole błędu 
lub przyczyny. 

Kontrole zdefiniowane w formularzu FMEA zostaną przeniesione do planu kontroli w pole „Metoda kontroli”, po uprzednim zdefiniowaniu charakterystyk wyrobu lub 
procesu. Jeżeli w formularzu FMEA zdefiniowana została charakterystyka wyrobu, do planu kontroli zostaną przeniesione kontrole, dla których została zaznaczona 
opcja „Kontrola błędu”. Kontrole nieprzypisane do wady zostaną przeniesione do CP po zdefiniowaniu charakterystyk procesu. 

Klasyfikacja  

 

Przypisanie klasyfikacji do danego wiersza odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na pole w kolumnie „Klasyfikacja”. Ta czynność daje możliwość przypisywania 
symbolu bądź oznaczenia literowego niezależnie od formularza FMEA. Dodane wcześniej oznaczenia klasyfikacji w arkuszu FMEA zostaną automatycznie przeniesione. 
Jeżeli w CP zaznaczony zostanie symbol nie będzie możliwości powrotu do automatycznego zaciągania klasyfikacji z arkusza FMEA. 
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Dodawanie zdjęć  

W CP istnieje możliwość dodawania zdjęć. Aby to zrobić należy dwukrotnie kliknąć w miejsce, w którym jest wpisana charakterystyka wyrobu lub procesu. 

 

Można za pomocą „Przeglądaj…” wybrać zdjęcie z komputera. Za pomocą opcji na dole okna w programie należy określić rozmiar obrazka jaki ma być wyświetlany. 

Aby usunąć zdjęcie należy kliknąć w nie dwukrotnie i w oknie wybrać „Usuń”. 
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Może się zdarzyć sytuacja, w której w planie kontroli pojawią się wiersze zaznaczone na czerwono. Dzieję się tak, gdy z drzewa FMEA zostaną usunięte 
charakterystyki. 

W celu usunięcia tego wyróżnienia trzeba kliknąć prawy przycisk myszy na wybrany wiersz i wybrać „Usuń nieaktualny rekord”. 
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12. PF – Diagram przepływu procesu (Proces Flow) 

 

Pola, które są uzupełnione powyżej są nieedytowalne w PF, są one zaciągane automatyczne z drzewa. 
Pola dostępne do edycji to: „Fazy poprzedzające”, „Symbol”, „Fazy następujące” oraz „Opis”.  
„Opis” jest polem tekstowym i aby dodać tekst wystarczy kliknąć w pole dwukrotnie i wpisać tekst z klawiatury. 

Fazy poprzedzające i następujące 

W celu edycji należy kliknąć dwukrotnie w komórkę „Fazy poprzedzające” lub „Fazy następujące”.  

 

Określamy fazy odznaczając (klikając raz w wybrany kwadrat z opisem „Poprzedzająca” lub „Następująca”, które fazy są poprzedzające, a które następujące. 
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Symbol  

Po dwukrotnym kliknięciu w pole symbol mamy do wyboru następujące ikony. 

 

Aby wybrać daną ikonę należy ją kliknąć, a następnie zatwierdzić „OK”. 
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13. Statystyki 
13.1 Analiza Pareto  
Analizę Pareto otwiera się klikając w opcje „Statystyki” na pasku zadań, a następnie „Analiza Pareto”.  
Analizę Pareto można wyświetlić dla trzech różnych przypadków: oryginalne ryzyko, bieżące ryzyko i planowane ryzyko. Istnieje również możliwość posortowania 
wyników, jak na obrazku poniżej. Wyświetlać się one będą lub sortować w momencie zaznaczenia kwadratu w interesującym nas wierszu oraz kolumnie. 

 

13.2 Podsumowanie ryzyka ilości ocen (high, medium, low) dla Action Piority 
W programie dostępny jest wykres słupkowy przedstawiający ilość konkretnych priorytetów działań – high, medium i low. Pod wykresem dostępna jest tabela,  
w której mamy rozpisane szczegółowo wszystkie przyczyny zawarte w podsumowaniu wraz z dokładnymi ocenami. 

Funkcję otwieramy z paska narzędzi „Statystyki”  „Podsumowanie ryzyka AP”. 
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13.3 Macierze ryzyka 
Macierz ryzyka będzie się wyświetlać w oknie z oznaczeniami ile danych ocen występuje w analizie FMEA. Istnieje możliwość wyboru wyświetlanych ryzyk: 
oryginalnych, bieżących, planowanych.  
Funkcję otwieramy z paska narzędzi „Statystyki”, w programie dostępne są następujące macierze:  

 Macierz SxO; 
 Macierz SxD; 
 Macierz AP - na macierzy AP dostępne mamy zestawienie ilości wszystkich ocen względem poziomu priorytetu działania (high, medium, low)  

oraz konkretnej oceny: dotkliwości skutku (S), prawdopodobieństwa występienia przyczyny (O) oraz wykrywalności wady/przyczyny (D). 
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13.4 Zadania  
Po wybraniu „Zadania” otworzy się okno z rozpisaną ilościom zadań do wykonania, z podziałem na pracowników. Po dwukrotnym kliknięciu w wybranego pracownika 
otworzy się okno ze szczegółowymi informacjami odnośnie zadania, jego stanu lub podjętych działaniach. Istnieje możliwość wyświetlenia zadań ukończonych  
oraz drukowania listy zadań dla danego pracownika. 
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14. Historia rewizji  
Historia rewizji jest możliwa do otworzenia z paska ustawień w zakładce „Projekt” lub z ikony umieszczonej poniżej paska ustawień. Po otworzeniu historii rewizji 
mamy możliwość dodawania rewizji wraz z numerem data oraz oznaczeniem którego miejsca w programie ona dotyczy (FMEA, CP, PF). 
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15. Dodatkowe ustawienia 
15.1 Podświetl przyczyny  
W oknie “Podświetlanie przyczyn” po wyborze podświetlania przyczyn otworzy się okno programowe w którym będziemy mogli wybrać: 

 według jakich wartości ma się podświetlać dana przyczyna, 
 czy ma zawierać charakterystykę specjalną, 
 czy przyczyny, które nie spełniają kryteriów mają zostać czasowo ukryte. 
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15.2 Lista pracowników 
W tym miejscu lub za pomocą ikony ludzika na górnym pasku nawigacji możemy tworzyć, importować i eksportować listy pracowników. 

 

15.3 Konfiguracja projektu  
Konfiguracja projektu jest funkcją umożliwiającą prowadzenie wspólnej analizy dla różnych procesów np. w przypadku, kiedy proces realizowany jest dla dwóch 
klientów i różni się o elementy procesu.  
Aby otworzyć konfiguracje projektu należy kliknąć „Projekt”  „Konfiguracja projektu” lub skorzystać z paska szybkiego dostępu. 

 

W oknie „Konfiguracja projektu”, można wybrać które elementy procesu, fazy, funkcje fazy, funkcje procesu oraz funkcje elementu roboczego w danej konfiguracji 
mają być widoczne, a które nie. Można również zapisywać dane ustawienia jako np. „klient A” z widocznością elementów procesu pierwszego, drugiego i czwartego. 
Dla każdej z konfiguracji można stworzyć osobne dane projektu. 

Aby usunąć zapamiętane konfiguracje należy użyć przycisku „Usuń”. 
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15.4 Wyświetlaj kategorie elementów roboczych  
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15.5 Wyświetlaj numer wiersza  
Aby wyświetlać numery wiersza należy wybrać “Widok”, a następnie “Wyświetlaj numer wiersza”.  
Po wybraniu tej opcji każdy wiersz w arkuszu FMEA będzie miał swoją liczbę porządkową co ułatwi komunikowanie się w zespole. 

15.6 Automatyczne dodawanie elementów roboczych i uzupełninie wad 
Automatyczne dodawanie elementów roboczych oraz automatyczne uzupełnianie wad o przyczynę i skutek jest domyślnie włączone w programie.  
Podczas dodania fazy na czarnym drzewie automatycznie dodają się trzy elementy robocze oraz podczas dodawania błędu automatycznie dodawana jest jedna 
przyczyna i jeden skutek błędu. Opcję tę można wyłączyć w dowolnym momencie. 

15.7 Podpowiedzi 
Podpowiedzi są dostępne dla większości komórek w analizie*. Podczas uzupełniania komórek wystarczy nacisnąć przycisk Spacja, aby rozwinąć listę z 
podpowiedziami, które mieliśmy już wpisane w analizę lub zostały zaimportowane. 

 

Dodatkowo istnieje możliwość zmieniania treści podpowiedzi w wielu miejscach analizy równocześnie.  
Aby to zrobić trzeba wejść w „Projekt”  „Edytuj podpowiedzi”, zmienić treść wybranej przez siebie podpowiedzi i wcisnąć Enter. 

„Zamień” – podmienia teksty w analizie na poprawiony (do wyboru w jednym lub wielu miejscach); 

„Zamień i pokaż” - podmienia teksty w analizie na poprawiony i wychodzi z okna podpowiedzi pokazując poprawioną komórkę. 
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Podpowiedzi można importować i eksportować do innych analiz za pomocą przycisków „Importuj”/„Eksportuj”. 

*komórki w których dostępne są podpowiedzi: 
 PFMEA - Faza procesu, Element procesu, Funkcja fazy, Człowiek, Maszyna, Otoczenie, Metoda, Pomiar, Materiał, Inne, Metoda kontroli, Plan działania, Nr, Kody dla filtracji, 

Przyczyna błędu, Rodzaj błędu, Funkcja elementu roboczego, Sterowanie/Prewencja, Sterowanie/Kontrola, Potencjalny skutek błędu, Funkcja procesu, Klasyfikacja, Częstość 
próbki, Rozmiar próbki, System pomiarowy, Tolerancje; 

 DFMEA - Następny wyższy poziom, Funkcja wyższego poziomu, Człowiek, Maszyna, Otoczenie, Metoda, Pomiar, Materiał, Inne, Funkcja niższego poziomu, Następny niższy 
poziom, Funkcja elementu centralnego, Element centralny, Sterowanie/Prewencja, Sterowanie/Kontrola, Potencjalny skutek błędu, Funkcja procesu, Kody dla filtracji, 
Przyczyna błędu, Rodzaj błędu. 

15.8 Odświeżanie widoku 
W przypadku kiedy zdarzy się problem z automatycznym odświeżaniem możemy użyć odświeżania w prawym górnym rogu w celu przebudowania widoku na nowo. 
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15.9 Autozapis 
W programie w zakładce „Ustawienia”  „Preferencje” mamy możliwość ustawienia autozapisu o konkretnej częstotliwości. Autozapis pomoże w przypadku nagłego 
braku prądu czy problemem z komputerem. Ważne jest to, że autozapis działa od momentu pierwszego zapisu pliku na komputerze także najlepiej jest zacząć prace 
od zapisania pliku (nawet pustego). 

 

15.10 Opcje paska zadań 

 

Opisując od lewej strony:  

 Nowy projekt 
 Otwórz – otwieranie z dysku wybranego pliku .fmea 
 Zapisz  
 Cofnij 
 Przywróć 
 Lista pracowników  
 Widok pionowy 
 Widok poziomy 
 Konfiguracja projektu 
 Historia rewizji 
 Tabela 5T 
 Utworzenie kolumny „Generic” 
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15.11 Pomoc 
„Przewodnik” - tutaj znajduje się instrukcja programu. 

„O PQ-FMEA…” - informacje o zainstalowanej wersji PQ-FMEA oraz wersji JAVA. 

 

W razie problemów z programem zachęcamy do kontaktu. Telefon oraz mail dostępny na stronie: 

www.pq-fmea.pl 
 


