Jak przenieść certyfikat IATF 16949 do BSI
W BSI rozumiemy, że ważne jest zaufanie do jednostki certyfikującej w celu zapewnienia wydajnego
i solidnego procesu oceny systemu zarządzania jakością IATF 16949. Nasze podejście koncentruje się na
otwartej komunikacji od samego początku, a Twoja aplikacja będzie wspierana przez dedykowany zespół
ekspertów motoryzacyjnych.

Oto co musisz zrobić:

• Skontaktuj się z nami i poproś o ofertę
• Sprawdzimy Twój numer IATF w bazie danych IATF, aby sprawdzić, czy możesz dokonać
Zrozum
i przygotuj

transferu

• Nasi doradcy klienta mogą zorganizować spotkanie z Tobą, aby odpowiedzieć na wszystkie
Twoje pytania

• Wyślemy Ci wycenę
• Następnie należy wypełnić formularz wniosku i odesłać go do BSI, aby rozpocząć transfer
• Musisz poinformować swoją obecną jednostkę certyfikującą, że ją opuszczasz. Nie przejmuj
się, nie może ona anulować Twojego certyfikatu tylko dlatego, że z niej rezygnujesz

• Skontaktuje się z Tobą członek Zespołu ds. Planowania BSI, aby zarezerwować termin
audytu
Sprawdź, czy
jesteś gotowy

• Zostanie Ci przydzielony audytor BSI i wysłane potwierdzenie terminu audytu
• Odbędzie się audyt Twojej dokumentacji (na miejscu lub poza nim), aby zapoznać się z
poprzednimi raportami, stanem wszelkich działań korygujących i zaplanować audyt
transferu

• Twoja ocena transferu odbędzie się u Twojego audytora, a na koniec otrzymasz werdykt:
"rekomendowany", "otwarty" lub "nierekomendowany". Twój opiekun z ramienia BSI
powiadomi Cię, jeśli są jakieś działania, które musisz podjąć

• Jeśli to konieczne, przedstawisz działania korygujące i po zaakceptowaniu otrzymasz

Uzyskaj
certyfikat

rekomendowany werdykt

• Twoje zgłoszenie podlega następnie weryfikacji weta przed decyzją twojego certyfikatu.
Twój audytor skontaktuje się z Tobą, jeśli będziemy mieć jakieś pytania

• W ciągu maksymalnie 120 dni od spotkania końcowego oceny transferu, transfer zostanie
zakończony, a certyfikat zostanie wydany. Będzie on obowiązywać przez trzy lata

Zobacz, co mówią o nas nasi klienci:
“Audyt został przeprowadzony pomyślnie, przy w pełni
profesjonalnym podejściu audytorów BSI.”
Valeo Sistemas Electronicos,
Meksyk

“Wierzę, że z każdym audytem nasza firma uczy się czegoś nowego.
Byłem pod wrażeniem wiedzy i doświadczenia audytorów.”
Truck-Lite Co. LLC,
USA

“Po raz kolejny i zgodnie z oczekiwaniami BSI przeprowadziło doskonałe szkolenie.”
General Motors,
Wielka Brytania

Korzyści z wyboru BSI
BSI jest Akredytowaną Jednostką Certyfikującą, uznawaną przez IATF od 2002 roku. IATF 16949 opiera się na normie
ISO 9001 – najbardziej rozpowszechnionym na świecie systemie zarządzania jakością, przy którego tworzeniu braliśmy
czynny udział. Właśnie dlatego jesteśmy najlepszą firmą, która pomoże Ci zrozumieć tę normę.

Oto tylko niektóre powody, dla których producenci samochodów wybierają BSI:
•

Dostarczamy certyfikację IATF 16949 na całym świecie, zapewniając spójne podejście do audytów, niezależnie
od umiejscowienia Twojej organizacji

•

Mamy ponad 190 wykwalifikowanych audytorów akredytowanych przez IATF pracujących w 27 krajach

•

Nasi koledzy z branży motoryzacyjnej współpracują ze sobą, aby wspierać partnerskie relacje z klientami, dzięki
czemu niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność w jednym, czy we wszystkich regionach, BSI ma wystarczające
doświadczenie, aby Ci pomóc.

•

Nasze wsparcie dla klientów wykracza poza ocenę IATF, oferujemy szkolenia otwarte i dedykowane dla IATF 16949
i podstawowych narzędzi

•

Co więcej, jesteśmy również jedną z największych jednostek certyfikujących na świecie, która oferuje certyfikację
zgodnie z normami ISO, takimi jak ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe), ISO 27001 (bezpieczeństwo informacji),
ISO 45001 (zdrowie i bezpieczeństwo) oraz ISO 50001 (zarządzanie energią)

Dowiedz się więcej na:
bsigroup.pl

