DEKRA ISO 9001

Asiantuntija metallien laadunhallinnassa
ISO 9001 on tunnetuin kansainvälinen johtamisjärjestelmä ja laatustandardi. Sertiﬁkaatti on todistus organisaation
tavoitteesta varmistaa laatu jokaisessa prosessissa, toiminnassa sekä ajattelumallissa.
DEKRA on keskittynyt Suomessa metallien ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastukseen, arviointiin ja sertiﬁointiin.
Olemme johtava asiantuntija Euroopassa kyseisellä alalla.

DEKRA ja ISO 9001
metallituotteiden valmistajille
DEKRA tarjoaa maailman tunnetuimman johtamiseen
tarkoitetun ISO 9001 toimintajärjestelmän serti oinnin
metallituotteita valmistaville yrityksille. Järjestelmä sopii kaiken
kokoisille organisaatioille ja siihen voidaan yhdistää joustavasti
eri standardeja sekä laatujärjestelmiä, kuten esimerkiksi ISO 3834,
EN 1090-1 ja EN 13084-7.

Laadun taustalla
Teemme tarvittavat ISO 9001 arvioinnit ja serti oinnit
metallituotteiden valmistajille, varmistaaksemme, että tuote,
prosessi tai palvelu täyttää määritellyt vaatimukset.

Tuotamme serti oinnilla lisäarvoa asiakkaalle, heidän
asiakkailleen ja muille sidosryhmille puolueettomana ja
riippumattomana arviointilaitoksena. DEKRAn tavoitteena
on pitkäaikainen yhteistyö, jossa yhdessä asiakkaan rinnalla
viemme osaamista eteenpäin.

Maailman tunnetuin laatustandardi
ISO 9001 serti kaatti toimii todistuksena organisaation tavoitteesta tähdätä laatuun jokaisessa prosessissa, toiminnassa sekä
ajattelumallissa. Järjestelmä sopii kaiken kokoisille organisaatioille ja siihen voidaan yhdistää joustavasti eri standardeja sekä
laatujärjestelmiä. Se auttaa kartoittamaan ja arvioimaan yritystoiminnan ja siihen liittyvien prosessien riskejä sekä minimoimaan niitä.
Järjestelmä on lisäksi toimiva työkalu laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan (mittaamiseen).

Miksi ISO 9001-mukainen
laatujärjestelmä?
Halutaan ulkopuolisen palaute järjestelmän tilasta
Halutaan tehostaa toimintaa prosessien kuntoon laittamisella

Viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen

Halutaan kasvattaa kilpailukykyä

Asiakkaan vaatimus

Laatua ja kustannustehokkuutta

Teräksistä osaamista

ISO 9001 on yrityksen jatkuva prosessi ja toimii järjestelmällisenä
lähestymistapana laadunhallintaan, asiakaskeskeisyyteen ja
optimaaliseen kustannusrakenteeseen. Samalla se on myös
eteenpäin vievä kannustin jatkuvan suorituskyvyn ja laadun
parantamiseen.

DEKRA Industrial Oy:n arvioinnit sisältävät metallirakenteiden
kaikki osa-alueet, NDT, DT, EN 1090 ja ISO 3834, CE-merkintä
sekä ISO 9001 serti ointi . Rakenteiden ja tuotteiden elinkaaren
mittainen laadunvalvonta pitää pyörät pyörimässä.

DEKRA toimii puolueettomana ja riippumattomana kolmantena
osapuolena sekä organisaation tukena jatkuvassa prosessissa.
Säännölliset arvioinnit tukevat, ylläpitävät ja varmistavat, että
yrityksen johtamisjärjestelmä kehittyy koko ajan.
DEKRA on yksi kokeneimmista serti ointiorganisaatioista
Euroopassa ja maailmalla. Tarkastajamme työskentelevät
kansainvälisten standardien parissa ympäri maailmaa ja takaavat
niiden yhdenmukaisen soveltamisen.
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Viimeisintä tietämystä, DEKRA palvelut
Hoidamme tarkastukset, testaukset ja arvioinnit keskeisimmillä
teollisuuden osa-alueilla: teräsrakenteet, painelaitteet,
sähkölaitteistot, palonilmaisulaitteistot ja sammutuslaitteistot sekä
ainetta rikkomaton (NDT) että rikkova testaus (DT).
DEKRAn kansainvälisen verkoston kautta aukeavat yhteydet
ympäri maailmaa ja helpottavat ulkomailla tapahtuvaa toimintaa.
DEKRAlaisia on Suomessa yli 200 ja kaiken kaikkiaan noin 35 000,
yli 50 maassa eri puolilla maailmaa, varmistamassa turvallisuutta,
laatua ja ympäristöystävällisyyttä.

