Vyššia efektivita pre kvalitu, ochranu životného prostredia
a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

TÜV NORD Slovakia – Certifikácia
integrovaného systému manažérstva

Integrovaný systém
manažérstva (ISM) spája
požiadavky viacerých
systémov manažérstva
do jedného komplexného
nástroja na riadenie
spoločnosti.
Štandardná certifikácia
ISM pozostáva z preverenia
zhody s požiadavkami
systému manažérstva kvality
(ISO 9001), systému manažérstva
environmentu (ISO 14001)
a systému manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (ISO 45001) pri jednom
komplexnom audite.

Cieľové skupiny
na certifikáciu
Vhodné pre všetky typy spoločnosti,
v ktorých hrá rolu kvalita výroby, alebo služieb,
ochrana životného prostredia a ochrana bezpečnosti
a zdravia a kde je náročné zvládnuť súčasné používanie
samostatných systémov manažérstva. Práve na tieto účely
ponúka TÜV NORD certifikáciu ISM.
Výhody integrovaného systému manažérstva
Integrovaný systém manažérstva certifikovaný spoločnosťou
TÜV NORD Slovakia prináša spoločnostiam tieto výhody:
� p
 lánovanie a realizáciu interných auditov, cieľov a programov,
riadenie zdokumentovaných informácii, rizík a príležitostí
a nápravných opatrení
� v yužitie synergii a kumulovaných zdrojov
� o
 ptimalizáciu procesov vedúcich k motivácií zamestnancov
� ľahší prístup k informáciám – koncentrácia na jednom mieste
� n
 ižšie náklady
� jasné nastavenie procesov a zodpovednosti
� t ransparentnosť obchodných procesov
� z avedenie systematických postupov
� m
 ožnosť komplexného hodnotenia dodávateľov a subdodávateľov
� o
 bmedzenie výskytu chýb a havarijných situácií vo výrobe
� d
 održiavanie zákonných požiadaviek
� o
 chrana činnosti podnikania disponibilitou právnych dôkazov
v prípade potreby
� preskúmanie interných bezpečnostných štandardov

Obsah certifikácie
TÜV NORD Slovakia ponúka spoločnú certifikáciu integrovaného
systému manažérstva, vďaka ktorej je možné výrazne znížiť finančné
i časové nároky na audit. Rovnako tak možno pomocou integrovaného
auditu obmedziť na minimum i prípadné narušenie pracovného procesu
v priebehu auditu.
Certifikácia je orientovaná procesne, čo znamená, že problémy
presahujúce niekoľko oblastí sú cielene rozpoznané v rámci posúdenia
spolupráce jednotlivých oddelení a styčných procesov vo firme. Všetky
možnosti na zlepšenie sú tak identifikované a dokumentované v rámci
integrovaného auditu.

Naše know-how pre Váš úspech
TÜV NORD Slovakia je uznávaným a spoľahlivým partnerom pre
inšpekčné a certifikačné služby a skúšobné činnosti. Je členom
nadnárodnej spoločnosti TÜV NORD GROUP, ktorá patrí
k najvýznamnejším certifikačným autoritám nielen na európskom
kontinente, ale aj v celosvetovom meradle. S pôsobnosťou vo viac
ako 70 krajinách sveta ponúka TÜV NORD GROUP nielen stabilnú
a nezávislú starostlivosť o klientov, ale tiež kompetencie v rôznych
priemyselných odvetviach.

Cesta k certifikátu
Vytvorenie ponuky spoločnosťou TÜV NORD Slovakia
na základe informácií poskytnutých zákazníkom
Poverenie spoločnosti TÜV NORD Slovakia k certifikácií ISM
Hodnotenie pripravenosti na mieste
Zistenie spôsobilosti k certifikácií
Plánovanie auditu
Certifikačný audit
Riadenie odchýlok (pokiaľ je to potrebné)
Uvoľnenie certifikačného procesu
Udelenie certifikátu s platnosťou na 3 roky a každoročnými
kontrolnými auditmi
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