Osvědčení IRIS

Prokáže Váš význam a spolehlivost jako kvalitního dodavatele
v sektoru mezinárodní železniční dopravy.
OBCHODNÍ VÝZVA
Liberalizace evropské železniční dopravy představuje pro železniční průmysl velkou výzvu.
S rostoucí konkurencí, zejména na trhu zboží Evropské unie, potřebují železnice pohotové a pružné
přepravní systémy, které budou vyhovovat nejrůznějším požadavkům jednotlivých zemí,
a zároveň budou v souladu s restriktivními požadavky jednotlivých zákonných úprav.
Železniční přepravci očekávají, že železniční dodavatelský průmysl si i nadále udrží
svoji konkurenceschopnost a nabídne spolehlivá řešení splňující ty nejvyšší kvalitativní
parametry v oblasti železniční techniky a úrovně jejího vybavení.

ŘEŠENÍ
Co je to osvědčení IRIS?
IRIS (zkratka pro International Railway Industry Standard – Mezinárodní standard železničního
průmyslu) je založen na principech mezinárodně uznávané normy kvality ISO 9001.
Standard IRIS představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční průmysl a je určen
k vyhodnocování manažerských systémů v této oblasti podnikání. Cílem IRISu je zvýšit kvalitu
a spolehlivost dopravních prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě.
Jaké jsou výhody certifikace osvědčení IRIS?
• Prokazuje Vaši úroveň kvalitního a stabilního dodavatele.
• V oblasti železničního průmyslu představuje mezinárodní identifikaci a uznání: společnosti s certifikáty IRIS jsou zahrnuty
v databázi UNIFE, kterou používají investoři z řad hlavních výrobců v oblasti železničního průmyslu.
• Zlepšuje kvalitu v rámci celé dodavatelské sítě: díky standardizaci požadavků, zvýšení kvality produktů a efektivním
postupům uvnitř sítě.
• Představuje nespornou výhodu pro železniční dodavatele hodlající zabezpečit či udržet své obchodní kontrakty.
• Šetří náklady: díky jednotným podmínkám hodnocení – při současné certifikaci z hlediska ISO 9001 a IRIS.
• Šetří čas: není již zapotřebí dalších auditů ze strany Vašich zákazníků, postačí jeden celkový audit.

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
 O
 dborná kvalifikace – Certifikát Bureau Veritas Certification představuje
osvědčení špičkové a mezinárodně uznávané certifikační společnosti, jejíž
certifikát vlastní více než 80 000 společností po celém světě.
 U
 znání – Certifikát Bureau Veritas Certification je uznáván více než
35 státními a mezinárodními akreditačními orgány. Bureau Veritas
Certification je prvním celosvětovým nezávislým certifikačním orgánem,
jenž obdržel akreditaci IRIS od UNIFE.
 S
 íť – Působíme ve více než stovce zemí světa. To pro naše zákazníky
znamená, že mohou využít naší odborné kvalifikace a znalostí jak
v mezinárodním, tak i v lokálním měřítku.
 P
 rofesní znalosti – Každý z našich auditorů se zaměřuje na určitý
specifický sektor, jako je například železniční průmysl, což vede k lepšímu
pochopení jednotlivých speciálních procesů a postupů. S více než 5 700
speciálně vyškolenými auditory jsme plně vybaveni nabídnout Vám
certifikační služby prospěšné pro Vaše podnikání.
 S
 družené služby – Nabízíme možnost vydání certifikátů, které budou
platné v rámci nejrůznějších kombinací uznávaných standardů,
čímž dosáhnete požadované optimalizace a efektivity.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Kromě udílení certifikátů IRIS nabízí
Bureau Veritas Certification širokou
škálu dalších služeb v oblastech
jakosti, bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, životního prostředí a sociální
zodpovědnosti, jako např. audity druhou
stranou.
Bureau Veritas Certification rovněž
nabízí možnost udělení sdružených
certifikátů osvědčujících splnění norem
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
SA 8000 a speciálních požadavků pro
jednotlivé sektory průmyslu, jako jsou
například ISO/TS 16949, AS 9100 apod.

Certifikační audit

NÁŠ CERTIFIKAČNÍ POSTUP

R e ce

Typický postup při udílení certifikátu
zahrnuje následující kroky:
 Vymezení rozsahu certifikace;

 V
 případě potřeby ostatní doplňující audity monitorující
průběžná zlepšení; tyto audity musí mít kvalitu auditů
třetí stranou;
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Ů
Předcertifikační audit
(dle požadavků)

 C
 ertifikační audit (s vydáním certifikátu). Jestliže audit
proběhne úspěšně, je zde možnost kromě certifikátu
IRIS udělení rovněž certifikátu ISO 9001 a případné
zařazení do příslušné databáze dodavatelů;
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IRIS
• Zodpovědnost
managementu
• Spokojenost zákazníka
• Požadavky zákazníka
• Řízení zdrojů
• Zjišťování stavu, analýza
a zdokonalování
• Realizace produktu
• Produkt
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**

 P
 ředcertifikační audit (dle požadavků zákazníka):
diferenční analýza a stanovení Vaší aktuální situace
ve vztahu k požadavkům z hlediska udělení certifikátu;
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Vydání
certifikátu

rtifikační audit

Následně po provedení každého kroku budou okamžitě
vydávány otevřené a úplné zprávy, jež umožní Vaší
společnosti neustále zlepšovat manažerské systémy řízení
kvality.

ČASTO POKLÁDANÉ DOTAZY

Vymezení rozsahu
certifikace

 O
 pakovaná certifikace po třech letech na základě řádně
prováděných dozorových auditů.

 K
 teré instituce certifikaci IRIS podporují a zabezpečují?
IRIS představuje iniciativu Asociace evropského železničního průmyslu (UNIFE).
Tato iniciativa je široce podporována v celé Evropě jednotlivými organizacemi
a výrobci působícími jako integrační prvky tohoto systému. Patří sem například
společnosti Bombardier Transportation, Siemens Transportation, Alstom
Transport a AnsaldoBreda.
 J aké jsou rozdíly mezi IRIS a ISO 9001?
IRIS vychází ze struktury ISO 9001, doplňuje ji ovšem o specifické požadavky
na obchodní manažerský systém v oblasti železničního průmyslu, například
ve vztahu k vedení projektu a plánu.
 N
 ahrazuje tento certifikát ostatní jednotlivá osvědčení?
Ano, tento certifikát nahrazuje jednotlivá osvědčení minimálně čtyř iniciátorů
tohoto projektu (společností Alstom Transport, AnsaldoBreda, Siemens
Transportation a Bombardier Transportation), ale nevylučuje případný zákaznický
audit.
 P
 ro které typy společností má certifikát IRIS největší význam?
Certifikát IRIS lze použít u všech společností z oborů přímo či nepřímo
podporujících železniční průmysl (jako jsou například výrobci konstrukčních
součástí systémů a jednotlivých komponent), dopravců a rovněž výrobců
železničních vozidel.

REFERENCE ZÁKAZNÍKŮ
Bureau Veritas Certification si získalo důvěru mnoha předních společností
včetně následujících:
• Bombardier Transportation
• Siemens Transportation
• Knorr Bremse
• Hasler Rail
• Focon Electronic Systems
Bureau Veritas Certification (dříve BVQI) je nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas,
představovaný mezinárodní skupinou, jejíž hlavní náplní práce je posuzování souladu
s požadavky QHSE-SR (Quality, Health, Safety, Environment, and Social Responsibility).

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
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*ON: Opatření k nápravě
**SŘK: Systém řízení kvality

NAŠI ZÁKAZNÍCI
ČKD Kutná Hora
Významný český výrobce železničních
podvozků, odlitků z oceli, tvárné
litiny a svařovaných komponentů je
od r. 2006 certifikován společností
Bureau Veritas Certification jak
na systém kvality podle ISO 9001,
tak na systémy environmentálního
managementu podle ISO 14001
a managementu bezpečnosti práce
podle OHSAS 18001.
Hanácké železárny a pérovny
Moderní a prosperující firma
s vedoucím postavením ve výrobě
šroubových pružin pro železniční
a průmyslové aplikace v Evropě se stala
v roce 2003 klientem společnosti
Bureau Veritas Certification. Kromě
systému EMS podle ISO 14001
mají Hanácké železárny a pérovny
certifikovaný i systém ISO/TS 16949.
Ostravské opravny a strojírny
Společnost specializovaná na opravy
železničních kolejových vozidel s více
než 160letou historií, je certifikována
Bureau Veritas Certification na systém
kvality podle ISO 9001 a systém
environmentálního managemenentu
podle ISO 14001.

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

