DELTΔ audity pro
ISO 9001:2015
Naše podpora –
vaše získaná hodnota

Společnost TÜV SÜD vám poskytuje podporu při přechodu
z normy ISO 9001:2008 na novou normu ISO 9001:2015
nabídkou DELTΔ auditů, které zjišťují a řeší rozdíly nebo
„mezery“ mezi vaším stávajícím systémem řízení a novými
požadavky normy ISO 9001:2015.

Co je to DELTΔ audit?
DELTΔ audit představuje efektivní přístup k analýze rozdílů
mezi vaším stávajícím systémem řízení kvality podle normy
ISO 9001:2008 a novými požadavky normy ISO 9001:2015.

přechodného období na nový standard (přechod by měl
v ideálním případě proběhnout v rámci recertifikačního
auditu, bude možné ale přejít na novou verzi i v rámci
dozorového auditu).
Počínaje říjnem 2015 jsou DELTΔ audity jako podpora
přechodu vašeho systému řízení kvality plně k dispozici.

Výhody DELTΔ auditů
■■

Harmonogram

■■

FDIS (finální návrh) normy ISO 9001:2015 byl zveřejněn
dne 9. července 2015. Konečná verze byla publikována
15. září 2015. Datum publikování normy je začátkem tříletého

■■

TÜV SÜD Czech

■■

Výchozí krok při přechodu na novou normu
ISO 9001:2015
Podpora při analýze existujících procesů, vazeb
a souvislostí
Jasné určení rozdílů a slabých stránek
Podpora při rozvoji oblastí, které vyžadují změnu

Velikost společnosti
Malá (<50 zaměstnanců) 		
Střední (50–200 zaměstnanců)
Velká (>200 zaměstnanců)
Společnost
Jméno / příjmení		
Funkce
Ulice		
PSČ / město
Telefon		
Email

				

TÜV SÜD – Váš partner
■■

■■

■■

Profesionální podpora pro samostatné firmy a speciální
podpora pro skupiny společností.
Management a realizace celého projektu dle vašich
potřeb a požadavků.
K našim službám plánování patří:
––Určení manažera projektu, který zajistí osobní
a profesionální podporu vaší společnosti
––Koordinovaný přístup na základě kontrolního soupisu
––Úzká a včasná koordinace a dohoda mezi specializovanými jednotkami, auditory a naším manažerem
projektu tak, aby bylo zajištěno hladké uskutečnění
projektu
––Více než 150-ti letá zkušenost s certifikací systémů
řízení
––Přední poskytovatel certifikačních služeb
––Více než 2.500 auditorů po celém světě
––40.000 certifikátů
––60 poboček v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Asii

Dotazy/kontakty

info@tuv-sud.cz
Telefon: +420 239 046 800
Internetový kontaktní formulář:
www.tuv-sud.cz/cz-cz/kontakt

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4
844 888 783 info@tuv-sud.cz www.tuv-sud.cz

2015 © TÜV SÜD Czech s.r.o. | MS-MKG/MS/39.0/cs/CZ

Své dotazy týkající se DELTΔ auditů neváhejte
zaslat na níže uvedený email. Uvádějte, prosím,
své kontaktní údaje a velikost společnosti:

