Bureau Veritas Services

CERTIFIKACE V LOGISTICE

Standardy kvality a nejlepší praxe v dopravě
a skladování

PROČ USILOVAT O CERTIFIKACI?
Certifikace nezávislým certifikačním orgánem jednoznačně prokazuje, že Vaše
společnost splňuje požadavky mezinárodních, vlastních nebo oborových standardů.
Certifikace je cestou k dosažení konkurenční výhody prostřednictvím systematického řízení kvality produktů a služeb, zaměření na zákazníka, odhalování možných
rizik v činnosti společnosti, principu trvalého zlepšování a budování vzájemně výhodných obchodních vztahů.

ISO 9001 – kvalita
Mezinárodní norma zaměřená na management kvality ve všech typech organizací.
Tato norma je založena na osvědčených principech, které přispívají ke zvýšení výkonnosti organizace a úspěchu v konkurenčním prostředí.

ISO 14001 – životní prostředí
Mezinárodní norma určující požadavky na systém environmentálního managementu. Tato norma uvádí požadavky na činnosti organizace, které mají dopad na životní
prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování.

OHSAS 18001 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Mezinárodní norma zabývající se systematickým řízením aspektů bezpečnosti práce, rizik a prevence. Cílem
této normy je identifikovat a minimalizovat možná rizika a předvídat možná
nebezpečí plynoucí z mimořádných
událostí.

PŘÍNOSY CERTIFIKACE

----

dosažení plné shody s legislativou
zvýšení efektivity pracovních nástrojů
úspory nákladů
snížení možných rizik a finančních ztrát
zlepšení vztahů se zaměstnanci a veřejností
nové příležitosti v exportu a státních zakázkách
zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti

TAPA FSR
FSR (Freight Security Requirements) je mezinárodní standard, který definuje požadavky
nejlepší praxe pro zajištění bezpečnosti zboží
při tranzitu a skladování. Zavedení tohoto standardu umožní lépe zabránit ztrátám v dodavatelském řetězci. Standard vytvořila a jeho
certifikaci u svých členů prosazuje asociace
TAPA (The Transported Asset Protection Association). Bureau Veritas Certification je schváleným certifikačním centrem TAPA.

IFS Logistic
BRC – Packaging
BRC – Storage and Distribution
Standardy IFS a BRC sjednocují požadavky
na dodavatele v celém potravinovém řetězci
včetně přepravy a skladování zboží.
IFS Logistic je norma, kterou vyžadují zejména
němečtí a francouzští maloobchodníci, je aplikovatelná na potravinářské i nepotravinářské
výrobky a pokrývá dopravu, skladování a distribuci u všech typů logistiky.
BRC – Packaging je hygienický standard pro
výrobce obalů pod záštitou Britského sdružení
maloobchodníků (British Retail Consortium),
které pravidelně přezkoumává požadavky
na společnosti dodávající potravinářské i nepotravinářské obaly.
BRC – Storage and Distribution je norma
určující požadavky na organizace zapojené
do skladování a/nebo distribuce zboží (tzv.
správná praxe skladování a distribuce).
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REFERENCE
Níže uvádíme naše vybrané
reference z oblasti logistiky
ve středoevropském regionu:

--------

C.S. CARGO
DHL Express
DS Logistic
Ewals Cargo Care
FM LOGISTIC CORPORATE
Globe Trans Cargo
GOLEM - autodoprava
In-Corn Logistics
ND Logistics
O.T.E.C.
Panalpina
RABEN
SM LOGISTIC
TNT POST
Waberer’s International
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