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dátum:
időtartam:
helyszín:
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A KÉPZÉS KÖLTSÉGEI*:
kedvezményes ár:

136 000 Ft
(partner kedvezménnyel, tanúsítási partnereink számára)

normál ár:

156 000 Ft
(amennyiben nem az Apave partnere)

Minőségtechnikák a
minőségirányítási
rendszerekben

KÉPZÉS ADATOK:
a képzés kódja:
a képzés adatlapja:
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www.apave.hu / Akademia / Szakmai-trening / Autoipari-projektmenedzsementAPQP-PPAP-PPF.html?i=7256

A KÉPZÉS LEÍRÁSA:
A képzés során a címben szereplő eszközökön túl megismerkedünk az IATF 16949, VDA 6.3 projekt menedzsmentre
vonatkozó ismereteivel is.
TEMATIKA:
APQP elemek:
A tervezés előzetes tennivalói, a munka programjának és hatáskörének meghatározása. Az ismertetésre kerülő
koncepciók többek között: a vevő követelményei, benchmarking, megbízhatósági szempontok, minőségi
célkitűzések, előzetes anyaglista, folyamatdiagram, speciális termékjellemzők
A termék fejlesztésének, tervezésének folyamata. Az ismertetésre kerülő koncepciók többek között: Meghibásodás
mód- és hatáselemzés termékre (DFMEA), a tervezés szempontjai, kiértékelése; prototípus és az ellenőrzési terve,
műszaki rajzok és specifikációk, új eszközök igényének meghatározása
A terméket előállító folyamat tervezése. Az ismertetésre kerülő koncepciók többek között: Csomagolási előírások,
folyamat diagram, folyamat meghibásodás mód- és hatáselemzés (PFMEA); karakterisztika mátrix, ellenőrzési terv,
mérőrendszerek kiértékelése, folyamat előzetes teljesítőképesség meghatározás
A termék és folyamat tervezési munkák eredményességének kiértékelése
IATF 16949 elemek
A megvalósíthatóság elemzés beintegrálása,
A projekt kockázat elemzés megvalósítása,
* A képzés ára 1 főre értendő. Az alap százalékos kedvezmények az oktatási díjra vonatkoznak. A feltüntetett adatok és árak tájékoztató jellegűek és nem
minősülnek ajánlattételnek. Az esetleges hibákért elnézést kérünk, azokért felelősséget nem vállalunk. További kedvezményekről és fizetési kondíciókról
további információt megtudhat kollégáinknál. A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak.
** A feltüntetett kedvezmények nem összevonhatóak. Fontos tudni! Intézményünk nem kínál iskolarendszerű képzéseket, ezért sajnos nincs lehetőség ingyenes
oktatásra és diákigazolvány igénybe vételére.
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A termékbiztonság tervezése,
Vészhelyzeti tervek készítése,
A kiberbiztonság tervezése,
Lean alapelvek, poka-yoke alapelvek beintegrálása,
A munkakörnyezet tervezése
VDA 6.3 elemek:
Erőforrás tervezés,
Eszkaláció tervezés,
Humánerőforrás tervezés
Vevőszolgálat tervezése (pld.: NTF folyamat megtervezése)
PPAP elemek:
Termék és folyamat jóváhagyás az AIAG PPAP szerint
PPA elemek:
Termék és folyamat jóváhagyás a VDA2 szerint
MÓDSZER:
Gyakorlatorientált, intenzív képzési tevékenység, előadások, esettanulmányok és azok feldolgozása, csoportmunka,
csoportonkénti prezentáció, írásos tananyag valamint egyéni felkészülés.
VIZSGA ÉS TANÚSÍTVÁNY:
A képzés vizsgával zárul, amelyről a résztvevők 70%-os eredmény felett az Apave Magyarország Kft. által kiadott
kétnyelvű tanúsítványt kapnak, 70%-os eredmény alatt részvételi igazolást állítunk ki részükre.
Az tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 70%-án való részvétel is.
Az eredménytelenül vizsgázóknak díjmentes lehetőséget biztosítunk a sikertelen vizsga pótlására.
VÉLEMÉNYEK A KÉPZÉSRŐL:

ELÉRHETŐSÉGÜNK:

Apave Magyarország Kft.
cím:

1143 Budapest, Semsey Andor utca 25.

telefon:

+36 1 321 4965

fax:

+36 1 413 6048

e-mail:

akademia@apave.com

weboldal:

www.apave.hu

nyilvántartásba-vételi szám:

E-000663/2014

KAPCSOLATTARTÓK:
kapcsolattartó:

PÁNY Gabriella

PÓR Valéria

titulus:

tréning menedzser

akadémia igazgatóhelyettes

mobil:

+36 70 945 6627

+36 70 443 2014

telefon:

+36 1 413 1293

+36 1 413 1293

e-mail:

gabriella.pany@apave.com

valeria.por@apave.com

* A feltüntett árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
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