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V Bureau Veritas smo razvili različne storitve, ki vam bodo
omogočile nemoten prehod na novo izdajo standardov:
ANALIZA VRZELI IN PREDPRESOJA
Gre za neobvezno presojo skladnosti poslovanja glede na zahteve
novih standardov, kar vam bo omogočilo dodatno seznanitev z
zahtevami ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015 ter njihovim učinkom
na vaše poslovanje. Analiza vrzeli in predpresoja sta neodvisni od
prehodne presoje in še ne zagotavljata certifikata.
PREHODNA ENOSTOPENJSKA (one-off) PRESOJA
Prehodna presoja je namenjena prehodu že certificirane
organizacije na nov standard. Presoja se lahko izvede kadarkoli
(odvisno od potreb certificirane organizacije), lahko nadomesti
kontrolno ali recertifikacijsko presojo ali je izvedena kot dodatna
posebna presoja. Če se ugotovi, da je organizacija skladna z
zahtevami novega standarda in so odpravljene vse neskladnosti,
se organizaciji podeli status certificirane organizacije po novem
veljavnem standardu. Prehodne presoje se bodo izvajale v triletnem obdobju od izdaje novega standarda do septembra 2018.
TEČAJI, SEMINARJI IN DRUGA USPOSABLJANJA
Od septembra dalje bomo v Bureau Veritas izvajali številna
usposabljanje vezana na novo izdajo standardov. Več o vsebini in
terminih seminarjev si lahko ogledate na www.bvtraining.si
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ALI STE PRIPRAVLJENI?

ZAKAJ
NOVA IZDAJA 2015?
V svetu nenehno spr
spreminjajočih se gospodarskih,
okoljskih izzivov se morajo tudi
tehnoloških in okoljs
organizacije spreminjati in prilagajati, da obdržijo svojo
konkurenčno prednost. V podporo pri doseganju
prednosti na trgu in zastavljenih poslovnih načrtov
organizacij, se v letu 2015 prenavljata tudi referenčna
standarda za kakovost in ravnanje z okoljem – ISO 9001
in ISO 14001.
Z izpolnjevanjem zahtev novih standardov bodo
organizacije s kakovostnim poslovanjem ter
kakovostnimi izdelki in storitvami še bolje izpolnjevale
pričakovanja svojih odjemalcev ter vzpostavile
dolgoročne odnose z vsemi sodelujočimi.

KAKŠNE NOVOSTI
PRINAŠATA STANDARDA
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015?

KAKŠNE SO PREDNOSTI NOVIH STANDARDOV?
Kakovost (ISO 9001) in ravnanje z okoljem (ISO 14001) sta
postavljena v samo središče celotnega poslovanja in vodenja.
Nova standarda bosta zaradi poenostavljene vsebine in manj
usmerjenih zahtev primernejša za vse vrste organizacij.
Po zaslugi osnovne strukture na najvišjem nivoju je mogoče
novi standard preprosto integrirati v druge sisteme vodenja.
Večji poudarek na obvladovanju tveganj, kar bo zagotovilo
dolgotrajno zadovoljstvo odjemalcev in obvladovanje vplivov
poslovanja na okolje.
Oblikovanje podatkovne baze znanja bo zagotovilo učinkovito
notranjo izmenjavo znanja v podjetju.

KLJUČNE BESEDE

KAKO SE PRIPRAVITI
NA PREHOD?
PRIDOBITE NOVI CERTIFIKAT
ISO 9001: 2015 ali ISO 14001:2015

POSTOPEK
PREHODA TRAJA
OD 6 DO 18 MESECEV

INTEGRIRAJTE DELE
DRUGIH SISTEMOV VODENJA
IN POSODOBITE
DOKUMENTACIJO
SPREMLJAJTE NOVE PROCESE,
OBLIKUJTE IN ANALIZIRAJTE
NOVE KLJUČNE KAZALNIKE USPEHA
TER USTREZNO UKREPAJTE

USPOSOBITE OSREDNJO SKUPINO
(VODJE KAKOVOSTI, NOTRANJE
PRESOJEVALCE, DIREKTORJA
ORGANIZACIJE)

KAJ TO POMENI?

KAKO NOVOST VPLIVA NA VAŠO ORGANIZACIJO?

»VODITELJSTVO IN
ZAVEZANOST«

Najvišje vodstvo mora izražati
proaktiven pristop pri vprašanjih
vezanih na kakovost in okolje.

Izdaja standardov ISO 2015 izpostavlja vodenje
kakovosti kot osrednji vzvod za upravljanje vaše
poslovne uspešnosti.
Odgovornost za kakovost in okoljska vprašanja
je razdeljena med več zaposlenimi.
Vaši zaposleni bodo bolj motivirani za doseganje
poslovnih ciljev.

»PRISTOP DO VSEH
ZAINTERESIRANIH
STRANI«

Upoštevajo se potrebe končnih
uporabnikov, dobaviteljev,
distributerjev in vseh drugih
zainteresiranih strani.
Za nadzor vodenja dobavne verige
se upošteva življenjski ciklus
proizvoda.

S sledljivostjo boste povečali zadovoljstvo in
varnost odjemalcev.
Lažje boste predvideli trenutne in prihodnje
potrebe, kar bo pripeljalo do prepoznanja
poslovnih priložnosti.

»MISELNOST,
USMERJENA V
TVEGANJA«

Določiti morate vsa morebitna
tveganja in pripraviti načrte ter
ukrepe, s katerimi boste
pripravljeni na tveganja in
prepoznavanje priložnosti.

Lažje boste dosegli zastavljene cilje in nenehne
izboljšave, kar bo zagotovilo dolgotrajno
zadovoljstvo odjemalcev.

»KOMUNIKACIJA
IN OZAVEŠČENOST«

Zahteva se notranja in zunanja
komunikacija o vaših sistemih
vodenja kakovosti (QMS) in
sistemih ravnanja z okoljem (EMS).
Vsi sodelujoči se bodo tako bolj
zavedali svojega prispevka k
vašemu QMS in EMS.

Vaša QMS in EMS bosta zaradi več sodelovanja
zaposlenih in ostalih deležnikov učinkovitejša.
Zaradi zunanje komunikacije o vaših QMS in EMS
boste okrepili zaupanje odjemalcev v vaše
izdelke in storitve.

»OSNOVNA
STRUKTURA NA
NAJVIŠJEM NIVOJU
(HLS)«

HLS struktura: prilagajanje
strukture standardov (isti
naslovi, poglavja, podpoglavja,
definicije).

S pomočjo osnovne strukture v svoj sistem
vodenja lažje integrirate več standardov.

»MANJ PREDPISANIH
ZAHTEV &
POENOSTAVITVE«

Več dokončnosti in zahtev, ki jih
usmerja cilj.
Manj zahtev glede postopkov in
dokumentacije.

Imate več svobode, da razvijete lasten način za
soočenje z zahtevami standarda.
Standarde ISO 2015 je lažje uporabiti pri vseh
vrstah in velikostih industrijskih, storitvenih in
javnih organizacij.

+ BOLJ USMERJENO
V POSLOVANJE

- MANJ ZAHTEV

PRILAGODITE IN
USKLADITE SVOJE
PROCESE VODENJA

ZAKAJ BI SE CERTIFICIRALI PRI BUREAU VERITAS?

ZAČETNI DATUM
ZA PRIPRAVO NA PREHOD

ROK ZA PREHOD
NA CERTIFIKAT ISO 2015

DRUGO ČETRTLETJE 2015

TRETJE ČETRTLETJE 2018

V triletnem prehodnem obdobju se organizacija odloči, kdaj bo prešla na nov standard.
Organizacija se lahko v tem obdobju še vedno recertificira po starem standardu.

Vse od prvotne izdaje ISO 9001:1987 Bureau Veritas uspešno pomaga strankam pri
prehajanju skozi nadaljnje prenove standarda in je ponosen na:
lokalno mrežo certificiranja, razvejano v več kakor 60 državah,
obširno poznavanje posameznih industrijskih panog, lokalnih zahtev in trgov,
več kot 100.000 veljavnih certifikatov ISO 9001 in ISO 14001 po vsem svetu,
priznavanje s strani več kot 40 akreditacijskih teles po vsem svetu.
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