Dôvera zákazníkov – štandard pre dodávateľov
do automobilového priemyslu

TÜV NORD Slovakia – Certifikácia podľa
normy IATF 16949

Vydaním novej normy IATF 16949
v roku 2016 došlo k ďalšiemu
posunu v zlepšovaní systému
manažérstva kvality v automobilovom
priemysle a k naplneniu požiadaviek
„Automotive Excellence“.
Konkurencia medzi dodávateľmi
do automobilového priemyslu je
veľká; tlak na dodávateľov narastá
aj s ohľadom na silnejúcu globalizáciu
v tomto sektore.
Pre dodávateľov automobilového
priemyslu sa certifikácia IATF
16949 stáva nutnou podmienkou
pre udržanie existujúcich
obchodných vzťahov a vytvára
nové príležitosti pre ďalší rozvoj.
Certifikácia potvrdzuje záujem
spoločnosti o trvalý vývoj
a implementáciu efektívnych
a komplexných procesov
vo všetkých oblastiach svojej
činnosti.

IATF 16949:
Predpoklad trvalého úspechu
Cieľom certifikácie je vybudovať dôveru
k produktom na základe overenia fungujúceho
a efektívneho systému manažérstva kvality.
Certifikátom spoločnosť preukazuje, že je schopná
uspokojiť špecifické požiadavky zákazníka v automobilovom
priemysle. Certifikátom podľa normy IATF 16949, vydaným
spoločnosťou TÜV NORD CERT, pod ktorou audítori TÜV NORD
Slovakia realizujú audity, spoločnosť preukazuje – v konkurencii
s ostatnými subjektmi – zhodu podľa medzinárodne prijatých
štandardov v automobilovom priemysle.
Certifikát posilňuje dôveru v danú spoločnosť, zvyšuje jej
konkurencieschopnosť, a môže tak prispieť k zníženiu počtu
zákazníckych auditov a kontrolných návštev.

Cieľové skupiny pre certifikáciu
Certifikácia podľa IATF 16949 je použiteľná pre všetky výrobné miesta
spoločností vyrábajúcich a dodávajúcich sériové alebo „originálne“
náhradné diely pre automobilový priemysel.

Výhody certifikácie podľa IATF 16949
Zámerom certifikácie je budovať dôveru na základe overenia efektivity
a funkčnosti systému riadenia manažérstva kvality. Certifikácia
preukazuje, že spoločnosť je schopná plniť špecifické zákaznícke
požiadavky v automobilovom priemysle. TÜV NORD CERT je
akreditovaná medzinárodnou pracovnou skupinou pre automobilový
priemysel IATF (International Automotive Task Force – združenie
popredných výrobcov a asociácií v automobilovom priemysle),
jej renomované certifikáty sú uznávané po celom svete a napomáhajú
k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti.
Obsah certifikácie
IATF 16949 formuluje požiadavky na:
� procesný prístup
� n
 eustále zlepšovanie založené na objektívnom meraní
� identifikáciu a realizáciu špecifických požiadaviek zákazníka
� z výšenie spokojnosti zákazníkov naplňovaním ich požiadaviek
a naplnenie legislatívnych požiadaviek na produkt
Naše know-how pre Váš úspech
TÜV NORD Slovakia je uznávaným a spoľahlivým partnerom
pre inšpekčné a certifikačné služby a skúšobnú činnosť.
Je členom nadnárodnej spoločnosti TÜV NORD GRPOUP, ktorá patrí
k najvýznamnejším certifikačným autoritám nielen na európskom
kontinente, ale i 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.

TÜV NORD Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 5341 6380
E-mail: info.sk@tuv-nord.com
www.tuvnord.sk

CMS – 05 – IATF

Cesta k certifikátu
Vytvorenie ponuky spoločnosťou TÜV NORD Slovakia
na základe informácií poskytnutých zákazníkom
Poverenie spoločnosti TÜV NORD Slovakia k certifikácií
Hodnotenie pripravenosti na mieste
Zistenie spôsobilosti k certifikácií
Plánovanie auditu
Certifikačný audit
Manažérstvo nezhôd (pokiaľ je to potrebné)
Uvoľnenie certifikačného procesu certifikačným orgánom
Udelenie certifikátu s platnosťou na 3 roky a každoročnými
kontrolnými auditmi
Uloženie informácií o certifikáte do databázy IATF

