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Mobile Quality Management  
Beheer al uw inspecties digitaal 
 

 

 
 
Ideo, building performance through innovation 

Mobile Quality Management (MQM) is de totaal 
oplossing waarmee u al uw inspecties digitaal kunt 
ontwerpen, uitvoeren, rapporteren en beheren. MQM is 
volledig geïntegreerd met SAP ECC Quality 
Management (QM) en sluit daarom naadloos aan op 
processen in SAP ECC. Denk hierbij ook aan de 
integratie met goederenbewegingen en service orders. 
Dankzij de zeer intuïtieve user interface is de MQM app 
zeer gebruiksvriendelijk, ook voor het vastleggen van 
complexe inspecties. De informatie van een 
afgehandelde inspectie is direct beschikbaar in de 
back office.  
 

 
 

Gebruikers 

 Kwaliteitscontroleurs & inspecteurs 

 Technische buitendienstmedewerkers 
 

Waarom MQM? 

In de praktijk worden er nog altijd veel inspecties met 
een papieren formulier uitgevoerd. Dit brengt meerdere 
nadelen met zich mee. Zo kan het zijn dat inspecties 
niet op basis van de juiste versie van het 
inspectieformulier worden uitgevoerd. 
 
“Alle inspectie gegevens digitaal beschikbaar, niet 
langer papieren stapels” 
 

Invullen op papier geeft ook vrijheid in het registreren 
van bevindingen. Die de backoffice medewerker 
vervolgens moet vertalen naar bruikbare inspectie 
informatie. Het wil ook nog wel eens voorkomen dat de 
ingevulde formulieren langer in het bezit van de 
inspecteur blijven dan nodig. De informatie in SAP ECC 
is zo niet up-to-date.  
 

Zo werkt MQM  

Met de mogelijkheden van MQM zal uw organisatie 
accelereren en zich volledig kunnen focussen op haar 
kernactiviteiten en -processen. Het digitaal uitvoeren 
van inspecties wordt namelijk volledig automatisch 
afgehandeld met MQM voor SAP ECC QM. 

Een inspectie begint met het ontwerp van het 
inspectieformulier. Dankzij de vele mogelijkheden van 
MQM kunnen zowel eenvoudige als complexe 
inspecties door de back office worden gemaakt en 
beschikbaar worden gesteld voor de inspecteurs.  
 
Met de zeer complete en gebruiksvriendelijke MQM app 
kan de inspecteur vervolgens de inspectie in het veld 
uitvoeren. Zo krijgt de inspecteur tijdens het uitvoeren 
van de inspectie direct feedback op basis van de 
ingevoerde gegevens. Zo vindt er data validatie plaats, 
zowel visueel (bijv. rode/groene stoplichten) als 
tekstueel, en zijn historische inspectiegegevens direct 
onder de knop beschikbaar voor eventuele verdere 
analyse aan de bron.  
  
Hierdoor kan direct in het veld op basis van alle 
beschikbare informatie een zo goed mogelijke 
aanbeveling worden gegeven om desgewenst door de 
backoffice te laten bevestigen. 
 
 
 

 
 

 

Uw inspecties 100% ondersteund  

Welke inspecties uw organisatie ook wil digitaliseren en 
mobiliseren, MQM ondersteunt deze inspecties 
probleemloos. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Datametingen 

 Functionele testen 

 Kalibreren 

 Kwantitatieve inspecties 

 Kwaliteitscontroles 

 Reparaties 

 Testen 

 Onderhoudscontroles 

 Periodieke controles 

 Veiligheidstesten 

 Visuele inspecties 
 Vrijgeven van objecten 
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Mobiel inspecteren met SAP 

Met de functionaliteiten van MQM voor SAP ECC QM 
worden alle facetten van het inspectie proces 
ondersteund, waarbij de inspecteur altijd en overal de 
inspecties kan uitvoeren. Enkele features van MQM 
onder elkaar: 
 
 

 Uitvoeren van geplande en ongeplande inspecties 
en werkzaamheden 

 Eenvoudige navigatie door MQM app dankzij 
inspectie wizard 

 Visuele indicatoren die aangeven of metingen 
binnen of buiten de grenzen vallen 

 Berekening van waarden met behulp van formules 
in MQM 

 Opvragen van historische inspectie waarden 

 Gegevens tonen in een overzichtelijke grafiek 

 Instructie voor te gebruiken meetapparatuur 

 Meetapparatuur koppelen aan MQM  

 Integratie met barcode scanner 

 Digitaal raadplegen van begeleidende 
procedureteksten 

 Toevoegen van foto’s 

 Op locatie vrijgeven van objecten 

 Eindoordeel, validatie en handtekening 
ondersteuning 

 Visuele indicatoren die aangeven of een inspectie 
volledig is uitgevoerd 

 Heldere rapportages 

 E-mailen van inspectie rapporten 

 Geen papier meer nodig dankzij digitale 
documenten  

 Alle gewenste en geldige versies van inspecties 
altijd en overal beschikbaar 

 Inspecties ontwerpen en beheren in SAP ECC 

 Configureerbare validatie van de ingevulde 
gegevens 

 MQM is beschikbaar voor ieder mobiel apparaat 
zoals laptop, tablet en PDA 
 

 

 

MQM en Ideo MSA 

Doordat MQM in combinatie met Ideo’s Mobile Service 
en Asset management (MSA) kan worden ingezet, kunt 
u tevens de inspectie processen combineren en 
integreren met andere bedrijfsprocessen zoals 
materiaal beheer, gebreken registratie en (in)directe 
urenregistratie. 
 

 
 

Voordelen van MQM 

De voordelen voor u samengevat: 

 Kwaliteitsbewaking 
o Altijd de juiste inspecties beschikbaar 
o Centrale data beheer 
o Verbeteren van nauwkeurigheid van 

data invoer 

 Administratieve lastenverlichting  
o Digitale resultaten uit het veld 
o Integratie van meetinstrumenten 
o Minder kans op fouten bij invoer  

 Efficiëntie verbetering 
o Inspectie gegevens direct in het veld 

beschikbaar (ook historie) 
o Geen papieren documenten 
o Snellere afhandeling van proces 

 

Meer informatie en contact 

Digitaliseer ook al uw inspecties en laat uw 
medewerkers efficiënter werken. 
 

Ideo creëert maximale businesswaarde met de 
standaardisatie van service- en onderhoudsprocessen 
binnen organisaties. Onze focus ligt op de 
ondersteuning van het gehele operationele proces. We 
maken gebruik van de robuuste en betrouwbare SAP 
software. Ideo biedt onder andere oplossingen in 
Service Management, Asset Management, Mobility en 
Planning. Voor een snelle en succesvolle implementatie 
maakt u gebruik van onze ervaren Consultants.  
 

Verbeter ook uw service- en onderhoudsproces in SAP. 
Neem vandaag nog contact op.  
 
Tel. +31 (0)73 730 33 10 
info@ideo-nl.com 
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