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Prokažte, že vaše systémy
managementu splňují nejvyšší
standardy kvality.

Vaše výzvy

Proč je IRIS důležitá pro vaše podnikání?

Rostoucí poptávka a konkurence vedly k větší potřebě
dopravních systémů, které splňují různé domácí
a mezinárodní regulační požadavky a normy. Pokud
jde o poskytování řešení pro zařízení a provozní
vybavení provozovatelů železnic, dodavatelé musí plnit
konzistentně vysoké standardy kvality. Firmy mohou
těchto kvalitativních standardů, spolu s omezením
nákladů a neefektivity, dosáhnout díky certifikaci
podle mezinárodního standardu železničního průmyslu
(International Railway Industry Standard, IRIS).

Získání certifikace IRIS vám dává konkurenční výhodu.
Splnění jejích požadavků prokazuje, že vaše systémy
managementu splňují nejvyšší standardy železničního
průmyslu. Navíc bude vaše firma vedena v databázi IRIS,
která uvádí všechny podrobnosti o dosaženém hodnocení
certifikace pro všechny certifikované organizace a je
hojně navštěvována provozovateli železnic.

Co je IRIS?
IRIS, iniciativa vedená Evropskou asociací železničního
průmyslu (Union of the European Railway Industry,
UNIFE), je založena na normě pro management
kvality ISO 9001, k níž přidává požadavky specifické
pro železniční průmysl. Byla vytvořena pro posílení
hospodářské soutěže a zajištění vysokých jakostních
norem a jejím cílem je celosvětové sjednocení
názvosloví, směrnic pro hodnocení a auditů pro zvýšení
transparentnosti v celém dodavatelském řetězci.

TÜV SÜD

Jak vám můžeme pomoci?
TÜV SÜD vám může pomoci splnit standardy certifikace
IRIS díky téměř 50 letům zkušeností v železničním
sektoru, včetně hodnocení, inženýrského poradenství,
testování a školení. Jsme oficiálním smluvním orgánem
UNIFE. Naši zkušení auditoři mají hluboké znalosti
nezbytné pro provedení úvodní certifikace a auditů podle
certifikačních předpisů IRIS. Během celého procesu
auditu můžeme vaši organizaci vést k získání certifikátu
IRIS, který představuje porovnání pro kvalitu
a bezpečnost v železničním sektoru.

Přínosy pro vaše podnikání
Úspora
		
času a peněz – díky kombinaci auditů dle IRIS
a ISO 9001 dosáhnete snížení nákladů a rychlého vyřízení.
Minimalizace rizik – zajištění shody s požadavky
mezinárodního standardu železničního průmyslu.
Získání konkurenční výhody – s certifikací IRIS
od TÜV SÜD, která je široce uznávaná jako požadavek
pro schválení dodavatele v železničním sektoru.
Zvýšení tržeb – díky zápisu na online portálu IRIS,
který používá mnoho provozovatelů drah.

Proč zvolit TÜV SÜD?

Zhodnotíme vaši organizaci a dodavatelský řetězec při přípravě
na certifikaci IRIS volitelným předběžným auditem.
Provedeme úvodní certifikační audit (fáze I a II)
podle certifikačních pravidel IRIS.
Po dosažení pozitivních výsledků auditu obdrží vaše společnost
certifikát IRIS registrovaný u UNIFE, který má tříletou platnost.
Po vystavení certifikátu bude vaše firma vedena
na online portálu IRIS.
Pro zajištění dodržování norem provádíme každoroční
dozorové audity v souladu s požadavky IRIS.
Po vypršení platnosti vašeho certifikátu IRIS můžeme
provést recertifikační audit.

Certifikační značka TÜV SÜD
Naše certifikační značka IRIS,
součást našeho závazku dodávat
bezkonkurenční kvalitu služeb,
dodává výrobcům nástroj
k efektnímu a viditelnému prokázání
jejich závazku ke kvalitě. Kromě
ujištění o bezpečnosti pro železniční průmysl představuje
také jasnou konkurenční výhodu, jelikož zákazníci mohou
rychle identifikovat, že váš systém managementu byl
hodnocen jednou z nejuznávanějších značek v oblasti
technické bezpečnosti.

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

Add value. Inspire trust.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 1000
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hmatatelnou hodnotu
podnikům, spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
Certifikace železničních komponent a výrobků
Zkoušky elektromagnetické kompatibility
ISO 9001 - certifikace systému managementu kvality
ISO/IEC
		
27001 - certifikace systému managementu
bezpečnosti informací
ISO
		 3834-2 – certifikace managementu svařování
ISO
		 15085-2 certifikace managementu svařování
železničních vozidel
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ŠEST KROKŮ K VAŠÍ CERTIFIKACI

TÜV SÜD je mezinárodní certifikační orgán
s celosvětovým zastoupením. Spojíte-li se s námi, získáte
přístup k multidisciplinárnímu týmu odborníků, kteří
mohou čerpat z více než 50 let zkušeností v průmyslu při
poskytování bezpečných, spolehlivých a dostupných
železničních systémů a procesů. Naše celosvětové
zastoupení v kombinaci s místními znalostmi nám
umožňuje dodávat vám bezproblémová a inovativní řešení.
Naši schválení auditoři IRIS pokrývají širokou škálu
železničních systémů a součástí. Navíc naši odborníci
aktivně působí v mezinárodních poradenských orgánech
a standardizačních komisích. Tyto odborné zkušenosti,
které jsou na špičce v tomto průmyslovém sektoru, dále
podporuje široká informovanost veřejnosti a prvotřídní
mezinárodní pověst značky TÜV SÜD.

