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Vaše výzvy

Proč je norma IATF 16949 důležitá?

Celosvětový automobilový průmysl udržuje přísné
a specifické normy kvality pro Original Equipment
Manufacturer (OEM) a dodavatele výrobků a materiálů.
OEM výrobci a jejich dodavatelé si uvědomují
důležitost dodržování těchto norem pro zachování
konkurenceschopnosti. Dodržování systému kvality
ISO 9001 lze považovat za základ nejen pro zvýšení
ziskovosti, ale také pro snížení problémů a rizik
v dodavatelském řetězci.

Získání certifikace IATF 16949 dokládá, že Vaše firma
splnila požadavky na systém managementu kvality,
vytvořila proces neustálého zlepšování s důrazem
na prevenci vad a snižování odchylek a odpadu
v dodavatelském řetězci. Technická specifikace je
platná pro všechna odvětví výrobců a dodavatelů
produktů či výrobních materiálů a služeb v oblasti
automobilového průmyslu. Certifikace podle této
technické specifikace je uznána předními světovými
výrobci automobilů a OEM. Většina předních výrobců
spolupracuje pouze s firmami, které jsou držiteli IATF
16949, jelikož trvají na tom, že dodavatelé dodržují
přísné technické specifikace stanovené v normě.

Co je IATF 16949?
IATF 16949 specifikuje požadavky normy ISO 9001
pro automobilový průmysl. IATF 16949 byla vyvinuta
International Automotive Task Force (IATF) ve spolupráci
s technickou komisí ISO. Tato technická specifikace je
kombinací publikovaných národních automobilových
standardů kvality pro automobilový průmysl, jako
např. VDA 6.1. Na základě ISO 9001:2015 byla norma
ISO/TS 16949 nahrazena v roce 2016 normou IATF 16949.
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Jak vám můžeme pomoci?

Přínosy pro vaše podnikání

TÜV SÜD poskytuje odborné znalosti a zkušenosti
k posouzení splnění požadavků IATF 16949 a jiných
průmyslových norem. Naše služby pomáhají Vaší
firmě získat důvěru významných dodavatelů a výrobců
v automobilovém průmyslu. Kromě toho získáte naši
certifikační značku TÜV SÜD, která je celosvětově
uznávaná a je zároveň synonymem kvality a bezpečnosti.

Naše služby v rámci IATF 16949

		Úspora peněz – všechny služby pod jednou střechou
eliminují potřebu více dodavatelů a externích auditů.
		Úspora času – možnost kombinace s auditem ISO 9001.
M
 inimalizace rizik – zajištění shody s požadavky
mezinárodních norem automobilového průmyslu.
Z ískání uznání a dobrého jména pro vaši značku –
díky certifikátu IATF 16949 od společnosti TÜV SÜD,
který je široce uznávaný a vysoce respektovaný
v celosvětovém automobilovém průmyslu.

Naše portfolio služeb vám umožňuje zajistit shodu vaší
společnosti s normou IATF 16949.

Proč zvolit TÜV SÜD?

		 Audity
Jako oficiální smluvní certifikační orgán IATF provádíme
audity podle certifikačních pravidel IATF 16949. Naši
odborní auditoři patří k nejzkušenějším hodnotitelům
v automobilovém průmyslu a mohou vám pomoci získat
konkurenční výhodu.
		 Certifikace
Jakmile vaše společnost dosáhne při auditu pozitivního
výsledku, dodáme vám certifikát IATF 16949 registrovaný
u IATF.
		 Zápis do databáze IATF
TÜV SÜD zaznamená vaši firmu do databáze IATF
jako klienta certifikovaného podle normy IATF 16949.
Tato databáze slouží k informování všech OEM pro
automobilový průmysl, že vaše společnost vlastní
platnou certifikaci IATF 16949.
ŠEST KROKŮ K VAŠÍ CERTIFIKACI
Implementace požadavků IATF 16949 do vašeho systému
kvality a procesů.
Spojte se s námi a obdržíte cenovou nabídku šitou na míru, včetně
podrobných nákladů, plánování a požadovaných termínů plnění.

TÜV SÜD má více než 100 let zkušeností
v automobilovém průmyslu a spolupracuje s předními
OEM a dodavateli v celém hodnotovém řetězci. Naši
vysoce kvalifikovaní auditoři jsou snadno k dispozici
ve všech klíčových regionech po celém světě. Vaše
společnost může využít našich mnoha místních
kanceláří TÜV SÜD, které jsou schopny vám nabídnout
okamžitou a nákladově efektivní podporu.
Naše certifikace patří mezi nejuznávanější na světě.
Jsme oficiálním smluvním a registrovaným
certifikačním orgánem IATF. Takže pokud se
rozhodnete pro TÜV SÜD, vaši certifikaci budou ihned
uznávat OEM z automobilového průmyslu po celém
světě.

Více hodnoty. Více důvěry.
Společnost TÜV SÜD poskytuje prvotřídní řešení
v oblasti kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, se
specializací na testování, inspekci, audity, certifikaci,
vzdělávání a znalostní služby. Je zastoupena na více
než 1 000 místech po celém světě a vlastní akreditace
v Evropě, Severní a Jižní Americe, na Středním východě
a v Asii. Dodáváme našim zákazníkům nezávislá řešení,
která mají přidanou hmatatelnou hodnotu pro podniky,
spotřebitele a životní prostředí.

Stage 1 audit prováděný auditory TÜV SÜD.

Stage 2 audit prováděný auditory TÜV SÜD.

Vyřešení všech neshod zjištěných auditem.

Obdržení certifikace podle IATF 16949.
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TÜV SÜD poskytuje tyto související služby:
		 Mezinárodní homologace a schválení typu
		 Integrované zajištění kvality
		ISO 9001 – Certifikace systému managementu
kvality
		ISO 26262 – Certifikace standardu funkční
bezpečnosti
		 Testování vozidel a součástí
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