ISO/TS 16949 Tanúsítás

Minőségirányítási rendszer tanúsítása a gépjárműiparban
KIHÍVÁSOK
Az autóipari cégekre egyre nagyobb nyomás nehezedik az ipari szabványok betartása
és a minőség javítása tekintetében. A növekvő számú, különböző országokból származó
beszállító, valamint a fokozódó elvárások miatt fontossá vált egy átfogó, egységes
követelményrendszert előíró autóipari szabvány kidolgozása. A szabványnak
sikeresen kellett ötvöznie az általános minőségügyi előírásokat az ágazat
igényeivel, amely ráadásul országonként eltéréseket mutatott, így e tekintetben is
harmonizációra volt szükség.

VÁLASZUNK
ISO/TS 16949
Az ISO/TS 16949 nemzetközi autóipari szabványt a világ vezető autógyártóinak (General Motors,
Ford, BMW, PSA Citroën, Renault, Fiat, Volkswagen) szövetsége hozta létre. Az ISO 9001
követelményrendszerén és nemzeti iparági szabványokon alapul. Bármilyen, az autóiparban
beszállítóként vagy összeszerelőként tevékenykedő cégre alkalmazható, és minden nagy
autógyártó cég elfogadja, vagy előírja beszállítói felé.
Az ISO/TS 16949 a tervezés/fejlesztés, előállítás, beszerelés és szolgáltatás terén határoz meg
minőségirányítási követelményeket a gépjárműiparban tevékenykedő cégek részére.
AZ ISO/TS 16949 előnyei
• Világszerte általánosan elismert autóipari szabvány
• Jelentősen növelheti a vállalat sikerét beszállítói tendereken
• A szabvány az ISO 9001:2000 előírásait is tartalmazza, így a tanúsítvány egyúttal az ISO 9001nek való megfelelést is igazolja
• A számos beszállítóval rendelkező autóipari cégek számára átláthatóbbá teszi a teljes 		
beszerzési láncot, egységes minőségi szemléletet teremt.

MIÉRT A BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
Szakértelem ■ A szabvány specifikussága miatt
kevés tanúsító szervezet képes azt auditálni.
A Bureau Veritas Certification nemzetközi
akkreditációval és magyar nyelvű auditorral vállalja
a tanúsítást.

ISO/TS 16949

BUREAU VERITAS
Certification

Nemzetközi hálózat ■ A Bureau Veritas Certification mintegy 100
országban, 60000 tanúsított ügyféllel rendelkezik. Auditoraink minden
országban arra törekszenek, hogy minél jobban megértsék az ügyfelek
igényeit és szoros munkakapcsolatot alakítsanak ki velük.
Integrált szolgáltatások ■ Hatékony és optimális megoldás az
ügyfelek számára az általunk ajánlott, egyszerre több szabvány
alapján történő tanúsítás.

KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
Az ISO/TS 16949 tanúsítás mellett a Bureau
Veritas Certification egyéb irányítási
rendszerszabványok szerinti tanúsításokat
is kínál, többek között a munka-és
egészségvédelem, illetve a környezetvédelem
területén. Az információbiztonság és
a társadalmi felelősségvállalás olyan,
viszonylag újnak számító területek, melyek
egyre jelentősebbé válnak a vállalatirányítás
során. Ezekre a területekre mind
rendelkezünk magyar auditorral.
• ISO 14001
• OHSAS 18001
• SA8000
• ISO 27001
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Minden lépés után lényegretörő és teljes körű jelentés készül, így a
vállalat folyamatosan javíthatja minőségirányítási rendszerét.

ISO/TS 16949*
• Vezetői felelősség
• Ügyfél elégedettség
• Vevői igények
• Erőforrás-kezelés
• Mérés, elemzés és
fejlesztés
• Termékmegvalósítás
• Termék

Szerződéskötés

Módszerünk főbb lépései a
ISO/TS 16949
következők:
BUREAU VERITAS
• Szerződéskötés;
Certification
• Előaudit (választható);
hiányelemzés és az
aktuális állapot felmérése a
szabványhoz képest;
• Tanúsító audit (tanúsítvány kiadása);
• Felügyeleti auditok a folyamatos fejlődés követésére;
• Újratanúsítás 3 év múlva teljes audittal.

Certific
ate
Tanúsítvány
kiadása

* ISO/TS 16949: Autóipari minőségirányítási rendszer
** HT: Helyesbítő tevékenységek (amennyiben szükséges)

REFERENCIÁK
Hazai referenciák
• Coats Hungary Ltd.
• Saia-Burgess Electronics Hungary Kft.
• TYCO Electronics Hungary Kft.
• Tatabányai Rugógyártó Kft.
• Tatabányai Bowdengyártó Kft.
• Kókai Tömítéstechnika Kft.
Nemzetközi referenciák
• Daimler-Chrysler
• Fiat
• Ford
• Goodyear
• Hyundai
• Nissan
• Mitsubishi Electric
• Pirelli
• Rover
• Toyota
• Valeo
• Volvo

BUREAU VERITAS CERTIFICATION
1117 Budapest, Budafoki út 56.
Tel.: (1) 802-6900, (1) 802-6910
Fax: (1) 206-1999
E-mail: budapest@hu.bureauveritas.com
www.bureauveritas.hu

