
Allegion sağlayıcılarının Prism'de 8D'leri tamamlamasına ilişkin genel 

yönergeler 
Oturum açtığınızda, yalnızca ekibin üyesi olduğunuz 8D'leri içeren bu ekranla karşılaşırsınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sadece-D0 için Sağlayıcının alacağı e-postanın üst kısmında aşağıdaki ifade yer alır 

Bu sadece-D0 8D, Allegion'a tedarik edilen parçalarda bir kusur bulunduğunu belirtir. Allegion'a giden 

tedarik hattındaki tüm malzemeler sınırlanmalı ve bu sınırlama doğrulanmalıdır. Bu sınırlama ve 

doğrulama aşağıda belgelenmelidir. Sınırlama tamamlandıktan ve doğrulandıktan sonra başka düzeltme 

gerekmez. 

Sağlayıcılar, gerekli şekilde kurum içi stoku sınırlama, sıralama ve düzeltmenin yanında bunu D0'ın ekler 

bölümünde belgelemekten sorumludur.  Sınırlama tamamlandıktan ve belgelendikten sonra Allegion'u 

bilgilendirmek için email team [ekibe e-postayla gönder] işlevini kullanabilirsiniz. 

 

  



8D 
Tam 8D'ler için aşağıdakiler geçerlidir: 

 Allegion, 8D'nin açılmasının ardından 2 iş günü içinde D0, D1 ve D2'nin tamamlanmasından 

sorumludur  

 Tedarikçi, D3 ile D8 arasındaki her adımda ayrıntıları eklemekten sorumludur. D2 

tamamlandıktan sonraki 60 gün içinde tamamlanmalıdır. 

o Sisteme resimler, PDF dosyaları, Word, Excel vb. eklenebilir 

 Her adım tamamlandığında, tedarikçinin 8D'deki adımı kapatması gerekir.  

 Bir adımı nasıl kapatacağınız ve 8D'de nasıl ilerleyeceğiniz aşağıda belirtilmiştir 

 

 

  

Adım durumunu değiştirmek için açılır menüyü kullanın 

 

Change D-Step Status'a [D-Adımı 

Durumunu Değiştir] tıklayın  

Save and Return'e 

[Kaydet ve Geri Dön] 

tıklayın 



 

 

Bu bölüm; bulunan kusur, 

parça numarası ve fotoğraflar 

ya da çizimler gösterilerek 

Allegion tarafından 

doldurulmalıdır 

 

Kusur açıklaması  

ANIMSATICI: 

Allegion'u değişiklikler ve eklediğiniz veriler hakkında bilgilendirmek için Email 

team [Ekibe e-postayla gönder] düğmesini kullanın. 



 

 

 

Allegion ekip üyelerini ekler. 

Bir tedarikçi daha fazla ya da farklı üyeler isterse, 

8D'yi düzenleyen Allegion çalışanı ile e-posta ya da 

telefon aracılığıyla iletişime geçin. 

 

Allegion, 8D'nin düzenlenmesinin ardından 2 iş günü 

içinde D2'yi ve ayrıntılı açıklamayı tamamlayıp ve D3'e 

geçer. 



 

 

 

Sınırlama faaliyeti sağlayıcı tarafından 

gerçekleştirilir.  Miktar ve yöntem gibi ayrıntılar 

gereklidir. 

 



 

 

Arızanın altında yatan neden ve 

tespit edilmemesinin altında 

yatan nedenle ilgili mümkün 

olduğunca çok ayrıntı 



 

 

Resimler, belgeler ve 

denetim planları, 

düzeltici eylemin 

açıklanmasına yardımcı 

olur.  Her tür belge 

eklenebilir. 

Edit'e [düzelt] tıklayın ve 

dosyayı yükleyin. 



 

 

Tüm faaliyetlerin 

tarihleri 

belirtilmelidir 



 

 

 



 

 Üye   

 

 

Attachment [ek] 

bölümünde karşıya 

yüklenen tüm 

belgeler, resimler 

vb. gösterilir 


