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Utilizarea şi aplicarea software-ului Q-PLM
Pe prima pagina a site-ului Q-PLM, apăsând butonul Informaţii, veţi găsi o descriere a
proiectului Q-PLM şi a obiectivelor sale.

Autentificare
Pentru a vă putea autentifica, apăsați butonul „Conectează-te la software”, selectați limba în
care doriți sa vă fie afișate informațiile și întroduceți numele de utilizator și parola.
Dacă nu aveţi nume de utilizator şi o parolă luaţi legătura administratorul de sistem al
organizaţiei, care este responsabil de software pentru a vă oferi datele de autentificare.

Dacă aţi completat un nume de utilizator sau parola greşită, veţi primi mesajul "Autentificarea
a eşuat!" Faceţi clic pe butonul "Înapoi la autentificare" pentru a reveni la în fereastra
anterioară.
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Produs şi Evaluare
După autentificarea s-a realizat cu succes, va deveni vizibile un număr de file adecvat pentru
nivelul de utilizator.
Prima este "Produs & Evaluare", în care puteţi crea noi produse care urmează să fie
evaluate, modifica produsele existente şi, de asemenea, crea şi schimba rating-ul pentru un
produs.
Pe acest panou puteţi


Crea un nou produs



Edita un produs existent



Evalua un produs



Şterge un produs

Dacă lista de produse este deja foarte lunga puteţi realiza filtrări după codul facultăţii (Faculty
Code).
Primul pas constă din crearea unui nou produs. Pentru aceasta faceţi clic pe butonul "Produs
nou" din partea dreaptă a panoului albastru.
Aceasta nu este singura modalitate de a obţine produse; puteţi de asemenea sa le importaţi,
aşa cum se va descrie într-un paragraf ulterior.

După ce aţi dat click pe "Produs Nou" trebuie să introduceţi datele referitoare la acesta.
Acestea sunt:


Date identificare produs: Un cod al produsului aşa cum este utilizat în organizaţia
dumneavoastră, acest număr poate conţine, de asemenea, litere



Titlul produsului: numele sau descrierea produsului



Orientare primara: o primă valoare pentru a organiza lista de produse. Puteţi folosi
doar valorile din lista de selecţie.
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Codul facultății : o a doua valoare pentru a organiza lista de produse. Puteţi folosi
doar valorile din lista de selecţie.

Toate cele patru valori sunt obligatorii, deci va trebui să alegeţi cel puţin una de la "Orientare
primara", si una de la "Faculty Code".
După ce aţi terminat de introdus datele, daţi click pe butonul "Save" pentru a salva noul
produs. De asemenea, puteţi părăsi pagina, fără salvare, făcând clic pe butonul "Cancel".
Dacă sunteţi conectat ca "Administrator" veţi avea posibilitatea sa lucraţi pe ambele liste
"Orientare primară" şi "Faculty Code". În acest caz, vor deveni vizibile si butoanele “Edit
Orientation List” si “Edit Faculty List” pe lângă listele de selecţie. Modul de lucru cu această
listă este subiectul capitolul "Editare liste".
Dacă nu folosiţi "Orientare primară" sau "Faculty List" în organizaţia dumneavoastră, puteţi
schimba acest lucru prin simpla redenumire prin caracteristica de traducere. Cum se fac
traducerile va fi, de asemenea, descris în capitolul "Traducere".

După ce accesaţi lista principala de produse, veţi vedea noul produs în partea de sus a listei.
Aici puteţi modifica datele produsului cu un simplu click pe butonul "Schimba Produsul" pe
partea stângă a panoului de produse. Va trebui să completaţi un formular foarte asemănător
celui pentru crearea unui produs, în care puteţi modifica şi salva setările produsului. Puteţi
şterge un produs, făcând clic pe butonul "Şterge Produs". Trebuie, de asemenea, sa
confirmaţi ştergerea.
Atenţie! Dacă aţi făcut deja ratinguri pe un produs, aceste evaluări vor fi, de asemenea
şterse! Nu există nici o modalitate de a recupera datele pe care le-aţi şters!
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Principala activitate legata de produse este de a crea una sau mai multe evaluari. Pentru a
începe o evaluare pentru un produs dati click pe "Du-te la Rating-ul de produse". Va trebui
să alegeţi mai întâi ce vreţi să faceţi. Există patru opţiuni (dacă sunteţi conectat ca
"Administrator" aveţi şi o a cincea opţiune)


Crearea unui nou rating, folosind un coeficient. Coeficienţii sunt furnizaţi de către
utilizatorii care sunt "Administrator"



Editarea unui rating existent pentru acest produs



Crearea de rating nou prin utilizarea unui rating existent pentru acest produs.



Ştergerea unei evaluări



Şi dacă sunteţi logat ca "Administrator", creaţi atât un rating cat şi un coeficient ataşat
in acelaşi timp.

Alegeţi o opţiune şi selectaţi un formular de ponderare din lista alăturată opţiunii şi faceţi click
pe butonul "Go". Daţi click pe butonul "Cancel" pentru a reveni la lista principală de produse.
În cazul in care aţi ales una din primele trei opţiuni veţi primi un formular similar pentru a
schimba şi a salva rating-urile pentru fiecare indicator.
Pe formularul de rating, veţi vedea titlul produsului şi numele coeficientului ales.
Fiecare evaluare este ataşata unei date. Când rating-ul este creat, data curentă este ataşata.
Puteţi schimba cu uşurinţă data cu una la alegerea dumneavoastră prin introducerea unei
date diferite corespunzătoare din lista "de la" şi făcând click pe butonul "Save Data". Va
trebui să confirmaţi această modificare.
Dacă doriţi să reveniţi la lista de produse click pe butonul "Înapoi la lista de produse". Veţi
primi un mesaj de avertizare dacă aţi omis completarea valorilor unor indicatori.
Pentru fiecare indicator, în versiunea iniţială, există aproximativ 50 de coeficienţi pentru care
puteţi introduce o valoare între zero şi zece. Dacă setaţi valoarea unuia la zero, înseamnă că
Q-PLM - 538379-LLP-1-2013-AT-LEONARDO-LMP

5

nu aveţi nevoie de acest indicator în ratingul pentru acest produs. Valoarea nulă va
determina că acest indicator nu va fi luat în considerare pentru orice rapoarte privind acest
produs.
Va trebui să alegeţi valori între unu şi zece, dacă doriţi ca acest indicator să apară într-un
raport pentru acest produs. Unu este cel mai scăzut rating, zece este cel mai mare rating.
Dacă aţi creat o evaluare complet noua, toate valorile vor începe de la zero.
Coeficientul este de asemenea prezent în această evaluare. În raportare vor fi utilizate atât
valori de ponderarea cat şi de evaluare. Valoarea obţinută în raportare este pur şi simplu
produsul ponderării şi evaluării. Coeficientul arată cât de important este acest indicator
pentru organizaţia dvs., iar ratingul arată cât de bine este îndeplinit acest indicator. Deci,
dacă coeficientul este mare atenţia va fi pe acest indicator şi se va căuta, de asemenea, o
valoare mare. În cazul în care coeficientul este scăzut, puteţi acorda mai puţina atenţie
acestui indicator, deoarece, într-un raport, valoarea calculată, produsul de ponderare şi
valoarea, nu vor fi mari, chiar dacă valoarea introdusă este mare.
Nu puteţi modifica ponderea în etapa de evaluare a unui produs. Pentru aceasta trebuie să
fiţi logat ca "Administrator".
Puteţi introduce valoarea ca număr sau utilizând cursorul de lângă ea.
După ce aţi introdus o valoare, o puteţi salva prin click pe butonul "Save" din panoul
indicatorului. Indicatorul schimbat şi nesalvat este evidenţiat de o culoare roşiatică în fundalul
panoului de indicatori. De asemenea, puteţi modifica valoarea tuturor indicatorilor şi apoi să ii
salvaţi folosind butonul "Salvaţi toate valorile modificate" în partea de sus a listei de
indicatori.
Puteţi utiliza trei filtre pe lista de indicatori. Puteţi seta aceste filtre prin listele şi butoanele de
selectare poziţionate pe partea de sus a listei.
Faza: alegeţi una din cele patru faze şi faceţi click pe "Trimitere Selecţie"
KSF: alege unul din cei zece factorii cheie de succes şi faceţi clic pe "Trimitere Selecţie"
Faceţi clic pe butonul "Prezintă Valori Zero" dacă doriţi să vedeţi numai acei indicatori care
încă nu s-au evaluat.
Puteţi seta toate cele trei filtre adiacent.
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Raportarea
A doua parte principală a procesului de evaluare şi, prin urmare, a software-ului, este
raportarea şi compararea ratingurilor pentru diferite produse şi diferite etape ale unui produs.
În software acest lucru este realizat prin două concepte: Filtre şi Grupare


Filtru: puteţi selecta unul sau mai multe filtre pentru a limita rezultatul raportului la un
produs, o fază, un factor cheie de succes, o perioadă etc.



Gruparea: cum ar trebui să fie prezentat rezultatul? Doriţi ca raportul să fie detaliat pe
faze, factori de succes sau indicatori? Sau doriţi o combinaţie a două dintre ele? Sau
vreţi să comparaţi ratingurile a două produse? Sau ale unui produs în diferite etape?

Rezultatele sunt prezentate atât ca o diagramă cat şi ca un tabel după cum este prezentat
mai jos. În cazul in care folosiţi "Gruparea 1" şi "Gruparea 2", veţi primi rezultatul doar ca un
tabel.

Va trebui să vă familiarizaţi cu raportarea pentru a obţine rezultatele de care sunteţi
interesaţi.
Graficul arată valoarea curentă a rezultatului în albastru.
Puteţi alege ce fel de diagramă doriţi cu ajutorul lista de selecţie "Selectaţi grafic". Puteţi
alege între:


diagramă bară verticală



diagramă bara orizontală



diagramă linie

Coloanele din tabelul rezultat sunt:


Descriere: numele sau descrierea valorii rezultate
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Valoarea medie a indicatorilor: toate valorile rezultate, care este valoarea X a
ponderării împărţită la 10, calculata ca medie a tuturor valorilor cu unic rezultat



Valoarea Medie Maxim Accesibila a indicatorului: aceasta este o medie a tuturor
coeficienţilor sau, dacă vreţi, media tuturor produselor de ponderare X 10, valoarea
maximă, împărţită la 10.



Numărul de Indicatori incluşi: câţi indicatori sunt utilizaţi pentru a calcula valorile din
coloanele de mai jos.

Faceţi clic pe butonul "Arătați raport" pentru a afişa rezultatele.
Puteţi alege filtrele necesare din panoul de pe partea stângă. Stabiliţi cât mai multe
combinaţii de filtre. Cu cat mai multe filtrele stabilite, cu atât veţi obţine rezultate mai
adecvate.
Puteţi alege forma de prezentare a rezultatului din panoul din partea stângă. Aveţi la
dispoziţie trei opţiuni:


Gruparea: simplu raport al unui set de rezultate sau două seturi de rezultate
combinate. Implicit: un set de rezultate defalcate pe factori cheie de succes;



Compara doua produse: alege două produse pentru comparare;



Compara diferite ratinguri ale unui produs: alege evaluări cu diferite date ale unui
produs pentru comparare.
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Dacă alegeţi "Grupare" va trebui să alegeţi cel puţin o valoare din lista de selecţii "Grupare
1". Valoarea implicită este "Factor de succes cheie". Puteţi alege dintre opţiunile:


Factor cheie de succes



Etapa



Indicator



Produs



Faculty



Orientarea primara



Data

Dacă alegeţi doar o valoare din "Grupare 1", rezultatul va fi defalcat la această valoare, iar
rezultatul este prezentat în grafic şi tabel mai jos.
Dacă alegeţi din ambele liste "Grupare 1" şi "Grupare 2", valorile vor fi luate în considerare şi
rezultatul va fi afișat sub formă de tabel.
Dacă alegeţi ca gruparea să se realizeze în funcție de data calendaristică, puteţi utiliza una
dintre cele trei opţiuni pentru a defalca rezultatul:


Luna



Trimestru



An

Dacă selectaţi opţiunea "Compară două produse", va trebui să alegeţi două produse pentru
comparare. Veţi primi două rezultate, o diagramă şi un tabel pentru fiecare dintre produse.
Puteţi alege o dată anume pentru o evaluare, dacă doriţi să comparaţi doar două evaluări şi
nu toate evaluările combinate.
Puteţi alege, de asemenea, filtrarea acestui raport. Opţiunile disponibile sunt:


Factor cheie de succes



Etapa
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Indicator

Dacă selectaţi opţiunea "Compara diferite Evaluări ale unui produs" trebuie să alegeţi două
date de rating pentru comparare. Veţi primi două rezultate, o diagramă şi un tabel pentru
fiecare evaluare.
Puteţi alege de asemenea, filtrarea acestui raport. Opţiunile disponibile sunt:


Factor cheie de succes



Etapa



Indicator

După ce aţi obţinut un rezultat daţi clic pe butonul "Arătați raport", după care încă trei
butoane vor deveni disponibile: "Arată valori", "Tipărește", "Exportă în Excel (ca *.CSV)"
Faceţi clic pe butonul "Arata Valori", pentru a obţine lista completă a indicatorilor incluşi şi
valorile şi coeficienţii stabiliţi pentru acest raport. "Valoarea calculată" este produsul valorii
coeficientului X împărţită la 10.
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Pentru a obţine o versiune pentru imprimare a raportului, apăsaţi butonul "Tipărește". Acest
buton permite şi exportul fişierului în format pdf.
Faceţi clic pe butonul "Close Window / Tab" pentru a reveni la raportul original.

Daţi click pe butonul "Export în Excel (ca * .CSV)" pentru a obţine un fişier de export care
poate fi utilizat cu Microsoft Excel sau altă aplicaţie de calcul tabelar. Faceţi click pe linkul
"Export listă de evaluare" pentru a descărca acest fişier. Dacă Microsoft Excel este instalat
pe computer, fişierele CSV sunt deschise cu Excel în mod implicit.

Ponderare
Dacă sunteţi conectat ca "Administrator" veţi putea crea noi ponderi de indicatori. Coeficienţii
sunt utilizaţi pentru a evalua cât de important este un indicator pentru organizaţie.
Coeficienţii sunt editaţi similar cu rating-ul sau produsele aşa cum este descris în capitolul
"Produs şi rating".
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Dacă faceţi clic pe tab veţi fi întrebaţi cum doriți să procedați în continuare:


Crearea unui nou coeficient de la zero



Editarea unui coeficient existent



Crearea unui nou coeficient prin utilizarea unuia existent.



Ştergerea unui coeficient

Alegeţi o opţiune şi selectaţi un coeficient din lista de lângă opţiune şi faceţi clic pe butonul
"Go".
În cazul in care aţi ales una din primele trei opţiuni, veţi primi un formular similar pentru a
schimba şi a salva coeficienţii pentru fiecare indicator.

Pe formularul de rating, veţi vedea numele coeficientului şi data de creare.
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Fiecărui coeficient ii este ataşat numele acestuia. Dacă se creează rating, veţi primi ataşat
un nume implicit şi data curentă. Puteţi schimba numele şi data la propria alegere prin
tastarea valorilor corespunzătoare şi făcând click pe butonul "Salvaţi".
Pentru fiecare indicator, în versiunea iniţială, există aproximativ 50 de coeficienţi cu valoari
între zero şi zece. Dacă setaţi valoarea la zero acest lucru înseamnă că nu aveţi nevoie de
acest indicator în rating-ul de produse. Pondere zero înseamnă că acest indicator nu va fi
luat în considerare pentru rapoarte.
Dacă aţi creat un coeficient complet nou, toate valorile încep de la zero.
Puteţi introduce valoarea ca un număr sau folosind cursorul de lângă ea.
După ce aţi introdus un coeficient, îl puteţi salva făcând clic pe butonul "Save" din panoul
indicatorului. Indicatorul schimbat care nu a fost salvat este evidentiat de o culoare roşiatică
în fundalul panoului de indicatori. De asemenea, puteţi schimba mai întâi toti indicatorii şi
apoi salva dintr-o dată folosind butonul "Salvaţi toate Valorile modificate" în partea de sus a
listei de indicatori.
Puteţi utiliza trei filtre pe lista de indicatori. Puteţi seta aceste filtre prin lista şi butoanele de
selecţie poziţionate în partea de sus a listei.


Faza: alegeţi una din cele patru faze şi faceţi click pe "Trimitere Selecţie"



KSF: alege unul din cele zece factori cheie de succes şi faceţi click pe "Trimite
Selecţie"



Faceţi click pe butonul "prezintă valori de zero" dacă doriţi să vedeţi numai acei
indicatori care nu au fost evaluaţi încă.

Puteţi seta toate cele trei filtre adiacent.
Faceţi clic pe butonul "Înapoi la lista de selecţie" pentru a reveni la pagina principală a
coeficientului.

Liste de Editare
Software-ul conţine doua liste pentru organizarea produselor dumneavoastră:


Orientare Primara



Codul facultății

Aici puteţi adăuga şi schimba valorile pentru aceste liste. Trebuie sa fiţi autentificat ca
“Administrator” pentru a putea edita aceste liste.
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Daţi click pe butonul “Editare Orientare Primara” pentru a edita lista de Orientare Primara, iar
pe butonul “Editați codul facultății” pentru a modifica acest cod.

Pentru a edita o intrare existentă modificaţi valoarea existentă şi apăsaţi pe butonul "Salvaţi"
de lângă ea.
Pentru a şterge o intrare faceţi clic pe butonul "Şterge" plasat lângă aceasta.
Pentru a adăuga o altă orientare primară, introduceți noua valoare în câmpul "Nou:" din
partea inferioară a paginii şi apăsați pe butonul "Salvaţi".
Puteţi şterge o intrare chiar dacă este utilizata în diverse produse. Produsele îşi salvează
propriile valori şi îşi vor păstra valoarea, chiar dacă aceasta nu este în listă. Prin urmare,
dacă modificaţii o intrare, aceasta nu va fi schimbata automat pentru un produs. Trebuie să
editaţi produsul şi sa ataşaţi valoarea corespunzătoare din lista de selecţie.

Import
Dacă doriţi să evaluaţi multe produse şi aveţi deja lista de produse, o puteţi importa cu
uşurinţă prin această caracteristică.
Trebuie să fiţi logat ca "Administrator" pentru a utiliza această caracteristică.
Fişierul încărcat trebuie să fie text simplu care să conţină următoarele date delimitate prin
virgulă astfel: IDProdus, Nume produs, Orientare, Faculty P1234Z, Q-PLM Introducere;
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Public; Computing Primul rând al fişierul de importat trebuie să conţină aceste nume de
coloane: IDProdus, Nume produs, Orientare, Faculty
În cazul în care primul rând nu este în modul specificat, fişierul de import va fi respins.
Utilizaţi fişier de tip CSV pentru a-l exporta din aplicaţia dumneavoastră şi va fi adecvat.
Asiguraţi-vă că codificarea fişierului este "utf8" sau veţi avea probleme cu caracterele
specifice limbii. Reţineţi că Excel va exporta cu codare "ANSI" în mod implicit, şi nu „utf8”.

Faceţi click pe butonul "Selectează

Fişier" pentru a selecta fişierul pe care doriţi să îl

încărcaţi de pe calculatorul dumneavoastră.
Faceţi clic pe butonul "Încărcare" pentru a încărca fişierul. Veţi primi o previzualizare. Aici
puteţi revedea încărcarea şi a vedea dacă toate literele specifice limbii sunt prezentate în
mod corect. Dacă nu, schimbaţi fişierul şi încercaţi să-l din nou. Nu faceţi clic pe butonul
"Import", înainte de previzualiza daca este adecvat. Faceţi clic pe butonul "Import" pentru a
termina încărcarea.
Noi valori pentru listele "Orientare primară" şi "Faculty Code" vor fi extrase automat din a
treia şi a patra coloană a fişierului importat şi adăugat la aceste liste

Setări
Puteţi selecta limba atunci când vă autentificaţi.
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Alegeţi limba din lista de selecţie. Faceţi clic pe butonul "Salvaţi" pentru a schimba limba în
care vă va fi afișată interfața software-ului. Aceasta limba este, de asemenea, utilizata la
următoarea autentificare.
Sunt disponibile numai limbile care au fost adăugate de un utilizator cu drepturi de
"Administrator".

Traducere
Dacă sunteţi conectat ca "Administrator", puteţi adăuga o nouă limbă şi traduceri pentru
toate părţile software-ului. Aveţi posibilitatea de a traduce descrierea utilizatorilor, fazele,
factorii cheie de succes şi indicatorii.

În primul rând alegeţi domeniul pe care doriţi să îl traduceţi din prima lista, limba în care doriţi
să adăugaţi traduceri. Click pe butonul "Selectaţi" pentru a afişa o listă a tuturor frazelor de
tradus.
Pe partea stângă veţi primi menţiunile în limba engleză, iar în partea dreaptă puteţi introduce
sau modifica traducerea în limba dumneavoastră. Faceţi click pe butonul "Salvare
Traducere" pentru a salva traducerea.
Puteţi folosi butonul "Vedeţi Traduceri goale" din partea de sus a listei pentru a afişa numai
acele fraze în care traducerea lipseşte.
Puteţi introduce mai întâi toate traducerile şi apoi puteţi face click pe butonul "Salvaţi toate
valorile modificate" în partea de sus a listei.
Dacă nu introduceţi o traducere pentru o frază, faza va fi utilizată in limba implicită - engleza.
Dacă doriţi să adăugaţi o nouă limbă, faceţi clic pe butonul "noua limbă". Aici puteţi introduce
o nouă limbă la lista de limbi.
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Gestionarea utilizatorilor
Daca sunteţi autentificat ca “Administrator” puteţi adăuga, modifica sau şterge utilizatori.

Selectaţi un utilizator din lista de utilizatori existenţi pentru a schimba valorile sale. Dacă
doriţi să adăugaţi un nou utilizator click pe butonul "Utilizator nou"
Nume utilizator, Prenume, Nume şi Group sunt obligatorii, şi, de asemenea parola dacă
adăugaţi un utilizator nou.
Puteţi alege între trei grupuri:


Manager: are acces deplin la software



Utilizator: poate adăuga noi produse, face evaluări şi face rapoarte



Reporter: poate să facă rapoarte

Dacă nu introduceţi o nouă parolă, parola nu va fi schimbata.
Dacă introduceţi o parolă, trebuie să o reintroduceţi. Acest lucru se întâmplă din motive de
securitate.
Faceţi clic pe butonul "Salvaţi" pentru a salva modificările.
Faceţi clic pe butonul "Anulaţi" pentru a anula toate modificările
Pentru a şterge un utilizator alegeţi mai întâi numele din lista de utilizatori şi apoi faceţi clic
pe butonul "Şterge". Trebuie să confirmaţi ştergerea.
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Deconectare
Dacă doriţi să vă deconectaţi, faceţi clic pe butonul "Deconectare".
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