
Algemene instructies voor Allegion-verkopers om 8D's in Prism in te 

vullen. 
Als u inlogt, ziet u dit scherm met de 8D's waar uw team lid van is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De email die de verkoper ontvangt bevat de volgende melding (uitsluitend voor D0) 

In deze 8D (uitsluitend D0) wordt aangegeven dat het er een defect is gevonden in de onderdelen die 

door Allegion zijn geleverd Alle materiaal in de levering van Allegion moet bewaard en geverifieerd 

worden. Deze informatie moet hieronder worden beschreven. Er is geen verdere correctie vereist als alle 

informatie is ingevuld en geverifieerd is. 

Verkopers zijn verantwoordelijk voor de voorraad en moeten deze sorteren en wijzigen als dit nodig is. 

Die informatie moet worden vastgelegd in de bijlagen van de D0.  Nadat de informatie volledig is 

vastgelegd, kunt u de functie 'e-mail team' gebruiken om Allegion op de hoogte te stellen. 

 

  



8D 
Voor volledige 8D's geldt het volgende; 

 Allegion is verantwoordelijk voor het invullen van D0, D1 en D2 binnen 2 werkdagen na het 

openen van de 8D  

 De leverancier is verantwoordelijk voor het invoeren van gegevens in elke stap van D3 tot en 

met D8. Afronden binnen 60 dagen na het invullen van D2. 

o Afbeeldingen, PDF-, Word-, Excelbestanden etc., kunnen worden bijgevoegd. 

 Elke stap die wordt afgerond, moet de leverancier in 8D afsluiten.  

 Hieronder staat beschreven hoe u een stap in 8D kunt afsluiten en verder kunt gaan 

 

 

  

Gebruik de keuzelijst om de status te veranderen 

 

. 

Klik op 'Change D-Step Status' (Status 

D-stap veranderen). 

Klik op ‘Save and Return’ 

(Opslaan en Terug) 



 

 

Dit gedeelte moet worden 

ingevuld door Allegion. 

Hierin wordt weergegeven 

welk defect er is gevonden, 

het onderdeelnummer en 

foto's of tekeningen 

 

Beschrijving van het defect  

HERINNERING: 

Met de knop 'Email team’ (E-mail team) kunt u Allegion op de hoogte stellen van de 

wijzigingen die u in de gegevens hebt gemaakt. 



 

 

 

Allegion voegt de teamleden toe. 

Als de leverancier meer of andere leden wil 

toevoegen, neem dan contact op via e-mail of per 

telefoon met de contactpersoon van Allegion die de 

8D heeft verstrekt. 

 

Allegion vult D2 in, de uitgebreide beschrijving, en zal 

binnen 2 werkdagen naar D3 binnen 2 werkdagen na 

uitgifte van de 8D. 



 

 

 

De verkoper beheert de materialen.  Gegevens zoals 

de hoeveelheid en methode zijn vereist. 

 



 

 

Zoveel mogelijk details over de 

wortel van het probleem en de 

oorzaak 



 

 

Afbeeldingen, 

documentatie, 

beheerplannen 

dragen allemaal bij 

aan het vaststellen 

welke oplossing er 

moet worden 

toegepast.  Elk 

bestandstype kan 

als bijlage worden 

bijgevoegd. 

Klik op 'Edit’ 

(bewerken) en 

upload een 

bestand. 



 

 

Voor alle activiteiten 

zijn datums vereist 



 

 

 



 

 Lid   

 

 

In het gedeelte 

'bijlage' zijn alle 

bestanden, 

afbeeldingen, etc. 

die zijn geüpload. 

 


