
СЕРТИФІКАТ TÜV SÜD
ВІДПОВІДНО ДО IRIS
ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

СИТУАЦІЯ
Ринок залізничного транспорту зазнає змін; при-
ватизація та реструктуризація серед операторів, 
глобалізація, підвищуються вимоги до якості з 
особливою увагою до надійності і терміну 
служби, плюс до всього технічна сумісність, все 
це є важливими факторами розвитку ринку заліз-
ничного транспорту. Наслідки торкнулися всієї 
залізничної промисловості, включаючи поста-
чальників.

ПЕРСПЕКТИВИ
Щоб врахувати всі ці нові вимоги, під керівниц-
твом UNIFE був розроблений IRIS - міжнародний 
стандарт по системам менеджменту, що врахо-
вує особливості залізничної промисловості. Цей 
стандарт дозволяє задовольняти вимоги спожи-
вачів до якості і надійності рухомого складу.
Ініціатива була розпочата і підтримана в основ-
ному чотирма великими виробниками 
(Bombardier, Siemens, Alstom і Ansaldo Breda).
Завдяки цьому постачальники і виробники в заліз-
ничній промисловості отримали можливість про-
ходити аудити і сертифікуватися в визнаних 
UNIFE органах по сертифікації.
TÜV SÜD входить в число перших органів по сер-
тифікації, з якими група UNIFE / IRIS уклала дого-
вір про акредитацію. Процедура сертифікації орі-
єнтована на вже відому процедуру сертифікації 
по DIN EN ISO 9001: 2008. На відміну від неї в 
основу аудиторської оцінки покладено "метод 
підрахунку балів", що дозволяє підприємствам 
отримувати диференційовану оцінку своєї сис-

теми менеджменту, щоб мати можливість 
застосовувати всі намічені кроки 

для поліпшення.



ПЕРЕВАГИ ШЛЯХ ДО
СЕРТИФІКАТУ

ЧОМУ НЕ ЗРОБИТИ
ПЕРШИЙ КРОК?

TUV SUD є визнаним Міжнародним органом 
по сертифікації з багаторічним досвідом 
роботи в галузі сертифікації систем менедж-
менту. Ми пропонуємо Вам визнану в усьому 
світі сертифікацію за стандартом IRIS. У той же 
час, одночасна сертифікація з іншими система-
ми менеджменту дає можливість більшій 
синергії. Всі підприємства, сертифіковані за 
стандартом IRIS, вносяться в базу даних IRIS, 
доступ до якої мають всі учасники ринку. Наші 
аудитори є компетентними фахівцями, що 
мають додаткову кваліфікацію, орієнтовану на 
IRIS. Назвемо деякі основні переваги для 
Вашого підприємства, які ви отримаєте, Сер-
тифікуючи по IRIS в TUV SUD:

■ Чи не обов'язкова, інформативна зустріч з 
одним з наших співробітників.

■ Підготовка пропозиції.

■ Дача доручення на проведення сертифікації за 
стандартом IRIS.

■ Оцінка документації по системі менеджменту.

■ Проведення аудиту на місці, включаючи скла-
дання звітної документації.

■ У разі успішної сертифікації, разом із сертифі-
катом з DIN EN ISO 9001 Ви отримуєте також 
сертифікат по IRIS і вносити в базу даних IRIS.■ поліпшення стандартів за якістю на підпри-

ємстві і у всьому ланцюжку поставок;

■ зниження витрат і витрат, наприклад, в 
результаті інтегрованої сертифікації за стан-
дартами DIN EN ISO 9001: 2008 та IRIS;

■ база даних IRIS підвищує прозорість інфор-
мації про постачальників в залізничній про-
мисловості;

■ в майбутньому IRIS стане визнаним сертифі-
катом для затвердження постачальників для 
залізничної промисловості;

■ можливе зниження числа системних аудитів, 
проведених до сих пір Вашими замовниками.
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