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Descrição do Módulo 
O Módulo de Controle de Qualidade do Mega Empresarial permite o planejamento e controle 
das inspeções através da Inspeção por Aceitação, que consiste em examinar a quantidade dos 
produtos ou a qualidade dos serviços, visando prevenir a ocorrência de defeitos pela melhoria 
da qualidade e controles de processos. Apoia a tomada de ações para corrigir as não 
conformidades resultando em redução de custos.  
O Módulo é dividido em: 

 Inspeção de Materiais; 

 Qualificação de Itens e Fornecedores; 

 Controle da Documentação. 

 

Principais características 
 Geração de inspeção e reanálise de itens por lotes; 

 Transferência de itens para local de inspeção e para local de reprovação; 

 Laudo de inspeção por lote; 

 Geração de Não Conformidade; 

 Inclusão dos procedimentos da qualidade (documentos) e distribuição desses documentos; 

 Geração de Índices de Qualidade; 

 Acompanhamento dos Índices de Qualidade. 

 



 

 
  

Funcionalidades 
 Geração dos seguintes tipos de inspeção: 

 Recebimento/aviso de recebimento de materiais ou serviços; 

 Entrada de notas fiscais de importação; 

 Na abertura, no apontamento e/ou no processo da ordem de produção ou de serviço de 
terceirização; 

 Manuais. 

 Nível de Qualidade Aceitável (NQA); 

 Plano de Amostragem; 

 Nível de Inspeção; 

 Skip-Lote; 

 Homologação de Fornecedores; 

 Gera as seguintes Qualificações: 

 I.Q.P. Índice de Qualidade de Produto; 

 I.Q.S. Índice de Qualidade dos Serviços Prestados; 

 I.P.O. Índice de Pontualidade / Eficiência do recebimento; 

 I.Q.A. Índice de Qualidade do Atendimento; 

 I.Q.F. Índice de Qualidade do Fornecimento. 

 



 

 
  

Integração 

Envia para: 

Módulo de Administração de Materiais: Movimentações de estoque (Aprovação/Rejeição) e 
Índices de Qualidade. 

Recebe de: 

Módulo de Administração de Materiais: Aviso de Recebimento e Recebimento de Materiais. 

Módulo de Manufatura: Abertura e Recebimento de Ordens (Apontamento) tanto em inspeções 
de processo quanto no produto recebido. 

Módulo de Vendas: Notas Fiscais de Importação. 

 
 
 


