
Bezpieczeństwo dostawców Bezpieczeństwo zasobów

Usługi dla motoryzacji

Audyty wg standardów (w tym własnych klienta)

Audyty dostawców (w tym dla importerów części i podzespołów z krajów azjatyckich)

Systemy zarządzania jakością

Od ponad 90 lat DEKRA wspiera branżę motoryzacyjną w zakresie  jakości i bezpieczeństwa. Global-
ne doświadczenie, nowocześnie wyposażone laboratoria, wiedza ekspercka i prestiż międzynaro-
dowej marki DEKRA przekładają się na wysoką jakość naszych usług:

Audyty i certyfikacja:

Szkolenia:
Szkolenia IATF 16949 (Pełnomocnik, Auditor wewnętrzny, wymagania normy)

Specjalistyczne szkolenia branżowe (dostępne w formule otwartej lub zamkniętej)

Zatwierdzanie części w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z wymaganiami przemysłu 
niemieckiego wg VDA2

Analiza przyczyn i skutków wad FMEA Procesu

Opakowania zwrotne w łańcuchu dostaw

Wielostopniowy audit dwudniowej (2TP) produkcji wg wymagań VW

Obowiązkowa certyfikacja CCC dla branży motoryzacyjnej

Ochrona Danych Osobowych wg RODO (w tym Inspektor Ochrony Danych, warsztaty praktyczne)
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Badania wyrobów i komponentów, Inspekcje
Programy badań jakościowych oraz certyfikacja kosmetyków i chemii samochodowej

Obowiązkowa certyfikacja CCC dla eksporterów komponentów samochodowych do ChRL

Badania i certyfikacja systemów bezpieczeństwa transportu i załadunku (DIN EN 12641-2, 

DIN EN 12642 Code XL, DEKRA requirements VA80-13-TTF-50, Daimler Load Securing 9.5, VDI 2700)

Fotometria - specjalistyczne badania oświetlenia samochodowego (europejskie testy akceptacyjne ECE 
i normy amerykańskie)

EMC - badania podzespołów elektrycznych i elektronicznych do samochodów i autobusów, zgodnie
z Dyrektywą  Motoryzacyjną 2004/104/WE

Znaki bezpieczeństwa dla eksporterów - badania i wsparcie w zakresie uzyskania certyfikacji na rynek
amerykański (e4, FCC)

Automotive Assurance Services:
Zapewnienie jakości

Bezpieczeństwo dostaw i dostawców

Coaching; specjalistyczne szkolenia i warsztaty

Ocena spełnienia wymagań prawnych

Pozostałe usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
Audyt ochrony danych osobowych (RODO/GDPR)

Certyfikacja Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

Certyfikacja ISO 27001

Certyfikacja ISO 22301

Diagnostyka bezpieczeństwa informacji (ISO 27002)

Certyfikacja ISO 45001

Badania niszczące i nieniszczące materiałów

Ekspertyzy w zakresie oceny zgodności maszyn, linii technologicznych i innych narzędzi pracy  
z dyrektywami 2009/104/WE i 2006/42/WE

Usługi eksperckie z zakresu bezpieczeństwa procesowego (ATEX, SEVESO, analiza zagrożeń i ryzyka)

Usługi dla spawalnictwa (certyfikacja systemów jakości, szkolenia i certyfikacja spawaczy)


