ISO/TS 16949

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949
– nástroj k upevnění Vaší pozice spolehlivého partnera
v automobilovém průmyslu
ÚVOD
Automobilový průmysl patří celosvětově k nejvíce sledovaným oborům. Výroba probíhá za přísných
podmínek, s vysokými nároky na kvalitu, bezpečnost a včasnost dodávek. Jedním z klíčových
předpokladů úspěchu je spolehlivost dodavatelů. Mezi základní požadavky pro výběr
dodvatelů patří řízení a neustálé zlepšování procesů, pochopení a plnění specifických
požadavků zákazníků. Certifikace systému managementu kvality demonstruje
schopnost dodavatele tyto požadavky plnit.

PŘÍNOS ISO/TS 16949
ISO/TS 16949 je jediným referenčním dokumentem systému managementu kvality
v automobilovém průmyslu, který je mezinárodně uznáván. Tuto technickou specifikaci
je možné aplikovat na všechny výrobní organizace aktivní v dodavatelském řetězci
automobilového průmyslu.
Standard je založen na osmi zásadách managementu kvality (stejně jako ISO 9001):
• Zaměření na zákazníka
• Vůdcovství
• Zapojení lidí
• Procesní přístup
• Systémový přístup
• Neustálé zlepšování
• Rozhodování na základě faktů
• Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy
Dále ISO/TS 16949 klade velký důraz na plnění specifických požadavků zákazníků.
Hlavní přínosy certifikace Vašemu podnikání:
• Zaměření na neustálé zlepšování, důraz na prevenci chyb
a snižování odchylek
• Úspora nákladů a času důsledným řízením procesů
• Minimalizace zákaznických auditů
• Vyšší konkurenceschopnost
• Zvýšení důvěryhodnosti

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
 B
 ureau Veritas Certification je vedoucí světovou certifikační společností
s více než 80.000 certifikovanými organizacemi ve více než 100 zemích
po celém světě.
 B
 ureau Veritas Certification je oficiálně uznáno IATF (International
Automotive Task Force) pro poskytování certifikace ISO/TS 16949. Dále
je Bureau Veritas Certification uznáno více než 35 akreditačními orgány
pro poskytování ostatních certifikačních služeb, zejména podle ISO 9001,
ISO 14001 a mnoha dalších standardů.
 B
 ureau Veritas Certification disponuje celosvětově více než 200
kvalifikovanými auditory pro certifikaci ISO/TS 16949 se zkušenostmi
v automobilovém průmyslu uznávanými IATF. Součástí tohoto týmu jsou
i čeští auditoři, s bohatými zkušenostmi s audity v Čechách i v zahraničí.
 V
 roce 2006 bylo v Praze založeno mezinárodní certifikační centrum
(ICC – International Certification Center), které schvaluje certifikáty
ISO/TS 16949 vydávané celosvětově v rámci sítě Bureau Veritas
Certification.

ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE
Vyšší přidaná hodnota pro
vaše podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
možnost kombinovat certifikaci podle
ISO/TS 16949 s dalšími všeobecně
uznávanými normami, jako např. ISO
9001, ISO 14001 nebo OHSAS 18001.
Certifikace integrovaných systémů
přináší značné ekonomické výhody,
umožňuje vhodně propojit společné
prvky jednotlivých systémů a poskytne
jednoznačnou odpověď vašim
obchodním partnerům a zákazníkům
na otázky závazků vaší organizace
ve všech oblastech řízení.
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ISO/TS 16949
• Odpovědnost vedení
• Požadavky zákazníka
• Management zdrojů
• Měření, analýzy a zlepšování
• Realizace výrobku
• Spokojenost zákazníka
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Klíčové kroky certifikace podle ISO/TS 16949 zahrnují:
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PLASTKOV MR
Významná česká společnost Plastkov
MR je zaměřena na výrobu plastových
dílů pro automobilový průmysl a je
certifikována podle ISO/TS 16949
od r. 2006.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
Proč by se měla naše organizace certifikovat podle ISO/TS 16949?
Technická specifikace ISO/TS 16949 poskytuje rámec požadavků k řízení
procesů v automobilové výrobě takovým způsobem, který vede k stabilní úrovni
kvality, trvalému zlepšování a spokojenosti zákazníků. Většina velkých výrobců
automobilů uzavírá smlouvy pouze s těmi dodavateli, kteří mají zaveden
a certifikován systém managementu kvality. Certifikace podle referenčního
dokumentu ISO/TS 16949 vám přinese významnou konkureční výhodu.

Cikautxo CZ
Výrobce pryžových dílců z bílé a černé
gumy pro automobilový průmysl má
certifikovaný systém managementu
kvality a environmentu od r. 2003.
V roce 2006 společnost provedla
up-grade systému managementu kvality
z ISO 9001 na ISO/TS 16949.

Jaký je vztah ISO 9001 a ISO/TS 16949?
Oba referenční dokumenty se vztahují k požadavkům na systém managementu
kvality. Požadavky ISO 9001 jsou v plném rozsahu obsaženy v technické
specifikaci ISO/TS 16949, která navíc mimo jiné požaduje respektovat
specifické požadavky zákazníků (výrobců automobilů). V případě, že Vaše
společnost je již certifikována na ISO 9001 u Bureau Veritas Certification,
je možno provést za určitých podmínek up-grade audit na ISO/TS 16949
ve sníženém rozsahu certifikačního auditu.

IMI INTERNATIONAL
Vedoucí společnost ve výrobě řídících
soustav pro vytápění a chlazení udržuje
certifikát ISO/TS 16949 od roku 2005.

Vybrané reference v ČR
Cikautxo CZ, Eaton Industries, ESSA CZECH, HUTCHINSON, IMI International, LIP, Plastkov MR,
VISHAY S.A. a další.

KONTAKT

Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 210 088 252, fax: +420 210 088 291
e-mail: certification@bureauveritas.cz

VÍCE INFORMACÍ O NÁS NALEZNETE NA:
WWW.CERTIFICATION.BUREAUVERITAS.CZ
Organizace – Klíčové ukazatele – Akreditace
Kontakty – Služby – Zaměstnání

