
Ogólne instrukcje wypełniania raportów 8D w Prism dla dostawców 

firmy Allegion 
Po zalogowaniu pojawi się ten ekran zawierający tylko raporty 8D, w przypadku których jesteś członkiem 

zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wyłącznie w przypadku D0 e-mail, jaki otrzyma dostawca, będzie zawierać na początku następującą 

informację 

Ten raport 8D zawierający tylko D0 wskazuje na błąd wykryty w częściach dostarczonych do firmy 

Allegion. Wszelkie materiały w linii dostaw do firmy Allegion muszą być zabezpieczone przed 

rozprzestrzenianiem się, a takie zabezpieczenie musi zostać sprawdzone. Zabezpieczenie i sprawdzenie 

należy udokumentować poniżej. Po zapewnieniu i sprawdzeniu zabezpieczenia nie są wymagane żadne 

poprawki. 

Dostawcy mają obowiązek zabezpieczenia towaru u siebie, jego posortowania i ewentualnych poprawek 

oraz udokumentowania tych czynności w sekcji załączników do D0.  Po zapewnieniu zabezpieczenia i 

jego udokumentowaniu można użyć funkcji e-maila, aby powiadomić Allegion. 

 

  



8D 
W przypadku pełnych raportów 8D stosuje się następujące zasady: 

 Firma Allegion jest odpowiedzialna za wypełnienie D0, D1 i D2 w ciągu 2 dni roboczych od 

otwarcia raportu 8D.  

 Dostawca jest odpowiedzialny za dodanie szczegółowych informacji w każdym etapie od D3 

do D8. Raport musi zostać wypełniony w ciągu 60 dni od wypełnienia D2. 

o Do systemu można załadować zdjęcia, pliki PDF, Word, Excel itp. 

 Po zakończeniu każdego etapu dostawca musi zamknąć etap w raporcie 8D.  

 Zamykanie etapu i kontynuowanie wypełniania raportu 8D opisano poniżej 

 

 

  

Użyj listy rozwijanej, aby zmienić status etapu 

 

. 

Kliknij „Change D-Step Status” (zmień 

status etapu D) 

Kliknij „Save and 

Return” (zapisz i wróć) 



 

 

Tę część wypełnia firma 

Allegion, podając wykryte 

wady, numery części oraz 

zdjęcia lub rysunki 

 

Opis wady  

PRZYPOMINAMY: 

Po wprowadzeniu zmian lub danych powiadom firmę Allegion, używając przycisku „Email 

Team” (wyślij e-mail do zespołu). 



 

 

 

Allegion poda członków zespołu. 

Jeżeli dostawca chciałby dodać większą liczbę 

członków lub innych członków, należy skontaktować 

się przez e-mail lub telefonicznie z pracownikiem 

firmy Allegion, który wystawił raport 8D. 

 

Allegion wypełni D2, poda szczegółowy opis, i 

przejdzie do D3 w ciągu 2 dni roboczych od 

wystawienia raportu 8D. 



 

 

 

Zabezpieczanie materiału przez dostawcę.  Należy 

podać takie szczegóły, jak ilość i metoda. 

 



 

 

Jak najwięcej szczegółów 

podstawowej przyczyny wady 

oraz rozprzestrzenienia się 



 

 

W wyjaśnieniu działań 

naprawczych można 

użyć zdjęć, 

dokumentów, planów 

kontroli.  Można 

dodawać dokumenty 

dowolnego rodzaju. 

Kliknij „Edit” (edytuj) i 

dodaj plik. 



 

 

Należy podać datę 

każdej czynności 



 

 

 



 

 Członek   

 

 

W części 

załączników 

widoczne są 

wszystkie dodane 

dokumenty, zdjęcia 

itp. 


