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Supravegherea fabricaţiei

BENEFICI I

Serviciile TÜV Rheinland de inspecție la furnizor asigură:

 · Transparenţă completă privind calitatea echipamentului 
achiziţionat.

 · Documentaţia de calitate a bunurilor şi a proceselor de 
fabricaţie.

 · Încrederea în conformitatea furnizorului şi 
subcontractantului cu standardele în vigoare.

 · Fiabilitatea şi competitivitatea îmbunătăţite prin 
identificarea blocajelor şi a slăbiciunilor procesului de 
fabricare, precum şi evitarea întârzierilor şi a creşterii 
costurilor pentru proiecte.

Inspecții la furnizor 

Fabricația modernă poate fi complexă din punct de vedere 
logistic. Oferim servicii de inspecţie convenabile la locul de 
producţie înainte de expediere şi livrare.

Cel mai convenabil și mai rentabil mod de a asigura calitatea 
produsului și conformitatea cu specificațiile este de a 
efectua astfel de inspecţii la locul de fabricaţie. Experții 
noștri verifică dacă produsele, echipamentele și elementele 
instalațiilor pe care le-ați comandat corespund nevoilor 
și așteptărilor dvs., dar și cu reglementările din industrie, 
specificațiile generale și alte cerințe.

Vă susţinem cu servicii extinse de inspecţie de-a lungul 
întregului lanţ de aprovizionare. Depistarea la timp a 
problemelor legate de calitate permite diminuarea acestora 
înainte de livrare şi vă scuteşte de costuri inutile.

Pe baza istoriei îndelungate şi a experienţei vaste 
acumulate din proiecte internaţionale din peste 60 
de ţări, avem cunoştinţe specializate în asigurarea 
calităţii echipamentelor industriale, a instalaţiilor, a 
componentelor, a produselor şi a materialelor la nivel 
mondial. Lucrăm în echipe multidisciplinare şi deţinem 
o gamă vastă de acreditări. Economisiţi timp şi efort 
beneficiind de portofoliul nostru complet, de prezenţa 
noastră din întreaga lume şi de soluţiile noastre “One-
stop shop”.

E X PE R I E N ŢA N OAS T R Ă -  B E N E F I C I U L DVS.

TÜV Rheinland este un lider global în serviciile de 
inspecţie independente, fondat în 1872. Experţii 
noştri inspectează echipamente tehnice, produse şi 
servicii, supraveghează proiecte şi ajută la modelarea 
proceselor pentru companii.

În 2006, TÜV Rheinland a devenit membru al Pactului 
Global al Naţiunilor Unite cu scopul de a promova 
sustenabilitatea şi de a combate corupţia.

D E S PR E T Ü V R H E I N L A N D
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SPRIJ IN EXTINS PENTRU ÎNTREGUL LANŢ DE 

APROVIZIONARE

Furnizorii și subcontractanții se află deseori în țări diferite sau 
chiar pe continente diferite, ceea ce face ca supravegherea 
proceselor de fabricație de către clienți să fie dificilă. Noi 
inspectăm bunurile şi materialele achiziţionate pentru a 
fi conforme cu standardele şi reglementările industriale. 
În plus, evaluăm calitatea produselor, disponibilitatea și 
competența furnizorului.

SERVICI I  COMPLETE DE L IVRARE

Oferim servicii complete de inspecţie la furnizor pe tot 
parcursul livrării, mai exact, inspecție înainte de expediere 
(PSI) şi inspecţie în timpul încărcării/descărcării. Prin 
întocmirea unui raport de inspecție înainte de expediere 
(PSI), vă asigurăm că echipamentul, componentele şi 
documentaţia sunt conforme cu cerinţele contractului. 
Inspecţia în timpul încărcării/descărcării confirmă că 
produsele sunt împachetate corespunzător, pregătite pentru 
transport şi că au ajuns în conformitate cu termenii de 
calitate specificaţi în contract.

INSPECȚII LA       
FURNIZOR

 Test de acceptare în            
   fabrică
 Supravegherea            
   încărcării și descărcării

 Inspecție înainte de
   expediere
 QA / QC
 Evaluarea și calificarea 
   capacității

 Inspecția materialelor

 CONFORMITATE
 CALITATE

 DISPONIBILITATE

 TRANSPARENȚĂ

 COMPETENȚĂ

 FIABILITATE

ASIGURAREA CALITĂŢI I  Ş I  A  PERFORMANŢEI 

PRODUSELOR COMANDATE

În plus, putem asigura calitate produsului prin teste de 
acceptare în fabrică, asigurarea calităţii, controlul calității 
şi testarea materialului. Ne asigurăm că echipamentul 
funcţionează corespunzător într-un domeniu de condiţii 
previzibile înainte de a fi scos din fabrică. Susţinem 
proiectele dvs. demonstrând calitatea echipamentelor și a 
componentelor dvs. comandate.

SUPRAVEGHEM FURNIZORI I  DVS.

De asemenea, evaluăm furnizorii cu ajutorul serviciului nostru 
de evaluare a furnizorilor. Aceste servicii includ auditarea 
echipamentelor industriale, a instalaţiilor, componentelor, 
materialelor şi a altor produse destinate achiziţiei. Experţii 
noştri sunt foarte experimentaţi şi sunt capabili să ofere 
soluţii personalizate pe baza necesităţilor afacerii dvs.


