relevant solutions for your business

POZVÁNKA NA OTVORENÉ
ŠKOLENIA - MAREC - APRÍL 2022

Forma školení:

kurzy sa otvoria  podľa záujmu
a podľa situácie sa určí forma školenia

Kontakty, prihláška mailom alebo telefonicky alebo cez náš webový
formulár dostupný cez https://iaa.sk/kontakty/. Podrobnejšie
informácie o jednotlivých školeniach nájdete na www.iaa.sk.
Mgr. Adriana Brziaková
IAA SK s.r.o.
tel.: (+421) 907 309 547
e-mail: adriana.brziakova@iaa.cz

www.iaa.sk

FMEA – AIAG a VDA
harmonizované vydanie
Školenie:

Školiteľ:			
Termíny školení:
Miesto konania:

Mgr. Roman Brziak (Train the trainer certificate No E 4958)
15. – 16. marec 2022
Žilina, hotel Galileo

Charakteristika:
FMEA metodika prechádza významnou zmenou. Dva základné prístupy k FMEA
v automobilovom priemysle, reprezentované dvojicou príručiek AIAG a
VDA sa zjednocujú. Výsledkom niekoľkoročnej snahy o harmonizáciu je
nový spoločný FMEA manuál AIAG a VDA.
Účastnícky poplatok: 350, - EUR / osoba. Cena školenia je bez DPH.

www.iaa.sk

Plánovanie realizácia
produktu – APQP, VDA RGA
Školenie:

Školiteľ:			
Termíny školení:
Miesto konania:

Mgr. Roman Brziak
17. marec 2022
Nová Dubnica, Elite hotel

Charakteristika:
APQP (Advanced Product Quality Planning) je nástrojom projektového
manažmentu (so zameraním na špecifické potreby automobilového priemyslu),
podporujúci vývoj produktu “dopredným” (pro-aktívnym) spôsobom. Definuje
jednotlivé fázy projektu a ich vstupy a výstupy. Výsledkom má byť
navrhnutý produkt a pripravené výrobné procesy tak, aby boli splnené
požiadavky zákazníka, vrátane dodržania časového plánu projektu a NA
PRVÝ KRÁT. Cieľom je spokojný zákazník a projekt zvládnutý s rozumnými
nákladmi. VDA-RGA (Reifegradabsicherung) je obdobná metodika plánovania
projektu a zaisťovania kvality pred sériovou výrobou podľa nemeckých OEM.
Účastnícky poplatok: 195, - EUR / osoba. Cena školenia je bez DPH.

www.iaa.sk

„MSA STANDARD
– Analýza systémov meraní“
Školenie:

Školiteľ:			
Termíny školení:
Miesto konania:

Mgr. Roman Brziak
24. marec 2022
Žilina, hotel Galileo

Charakteristika:
Analýza systémov meraní je metóda na zhodnotenie všetkých vplyvov
na proces merania a pre posúdenie vhodnosti systému merania k danej
aplikácii. MSA štúdie sú nutnou požiadavkou pre dodávateľov do
automobilového priemyslu, ale aplikácia metód a možnosti ich využitia
pri zabezpečení správnosti meraní sú omnoho širšie a využiteľné aj
v ďalších oblastiach.
Účastnícky poplatok: 195, - EUR / osoba. Cena školenia je bez DPH.

www.iaa.sk

Školenie:

„Audit výrobného procesu“

Školiteľ:
Ing. Michal Jančok
					(IATF Certification Auditor cert. No.-5-ADP-12-04-1651)
Termíny školení:
29. – 30. marec 2022
Miesto konania:
Žilina, hotel Galileo
Charakteristika:
Podľa požiadaviek IATF 16949 čl. 9.2.2.3 je dodávateľ povinný vykonávať
audity výrobného procesu. Môže si pritom zvoliť metodiku, pokiaľ mu
ju neurčí zákazník. Jednou z dostupných metodík je napr. aj VDA 6.3.
Ponúkame vám oboznámenie sa s plánovaním, prípravou, realizáciou
a vyhodnotením auditu.
Poznámka: Školenie nie je v licencii VDA-QMC.
Účastnícky poplatok: 350, - EUR / osoba. Cena školenia je bez DPH.

www.iaa.sk

„Proces schvaľovania produktu“
(PPAP, VDA 2, ISIR – zameranie
podľa požiadaviek zákazníka)
Školenie:

Školiteľ:
Termíny školení:
Miesto konania:

Ing. Michal Jančok  
7. apríl 2022
Žilina, hotel Galileo

Charakteristika:
Proces schvaľovania produktu je formálny postup, vyžadovaný
od dodávateľov do automobilového priemyslu. IATF 16949 požaduje dodržať
zákazníkom uznaný postup pri schvaľovaní. Školenie vychádza predovšetkým
z požiadaviek aktuálneho vydania PPAP, obsahuje však aj informácie
o ďalších vyžadovaných formách a spôsoboch uvoľňovania (VDA 2, ISIR).
Účastnícky poplatok: 195, - EUR / osoba. Cena školenia je bez DPH.

www.iaa.sk

