relevant solutions for your business

POZVÁNKA NA OTVORENÉ
ŠKOLENIA - JESEŇ 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.
Ceny školení sú bez DPH. V cene je zahrnuté občerstvenie
a obed pre účastníkov.
Mgr. Adriana Brziaková
IAA SK s.r.o.

tel.: (+421) 907 309 547
e-mail: adriana.brziakova@iaa.cz

www.iaa.sk

Plánovanie realizácie
produktu - APQP - Advanced Product Quality
Školenie:

Planning VDA-RGA - Reifegradabsicherung
Školiteľ:			
Termíny školení:
Miesto konania:

Mgr. Roman Brziak
20. september 2022
Žilina

Charakteristika:
APQP je metodika projektového manažmentu v automobilovom priemysle,
podporujúca vývoj produktu „dopredným“ (pro-aktívnym) spôsobom. Definuje
jednotlivé fázy projektu, ich vstupy a výstupy. Cieľom je navrhnutý
produkt a pripravené výrobné procesy tak, aby boli splnené požiadavky
zákazníka NA PRVÝ KRÁT. VDA-RGA je obdobná metodika plánovania projektu
a zaisťovania kvality pred sériovou výrobou podľa nemeckých OEM.
Účastnícky poplatok: 195, - EUR / osoba.

www.iaa.sk

Archivácia a riadenie
dokumentácie
Školenie:

Školiteľ:
Termíny školení:
Miesto konania:

Ing. Miroslava Kvasničková
29. september 2022
Žilina

Charakteristika:
Archivácia a riadenie dokumentácie je nutnosť pre každú spoločnosť. Je to
jedna z požiadaviek normy IATF 16949. Pre zavedenie archivácie sa používa
norma VDA 1 Dokumentácia a archivácia. Výhodou tohto školenia je možnosť
naučiť sa, či zlepšiť riadenie dokumentácie, archivovanie záznamov,
pochopenie požiadaviek noriem a legislatívy, ako aj ľahšie vyhľadávanie
dokumentov a záznamov.
Účastnícky poplatok: 195, - EUR / osoba.

www.iaa.sk

Školenie:

IATF 16949:2016

Školiteľ:
Termíny školení:
Miesto konania:

Ing. Michal Jančok
04. – 05. október 2022
Žilina

Charakteristika:
Norma IATF 16949:2016 popisuje zásady systému manažérstva kvality (QMS)
pre dodávateľov do automobilového priemyslu. Definuje procesný prístup,
PDCA cyklus a prístup na základe rizík. Školenie je koncipované tak,
aby poskytlo potrebné informácie k tomu, aby účastníci boli schopní
porozumieť požiadavkám štandardu IATF 16949 a implementovať ich vo
svojej organizácii reflektujúc pritom štruktúru ISO 9001.
Účastnícky poplatok: 350, - EUR / osoba.

www.iaa.sk

Školenie:

Audit výrobného procesu

Školiteľ:
Termíny školení:
Miesto konania:

Ing. Michal Jančok  
11. – 12. október 2022
Nová Dubnica

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.

www.iaa.sk

Proces schvaľovania
produktu a výrobného procesu
Školenie:

PPAP 4th edition – Production Part Approval Process
VDA 2 – Sicherung der Qualität von Lieferungen,
Produktionsprozess und Produktfreigabe (PPF)
ISIR – Initial Sample Inspection Report
Školiteľ:
Termíny školení:
Miesto konania:

Ing. Michal Jančok  
18. október 2022
Nová Dubnica

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.

www.iaa.sk

