Usługi dla branży transportowej i logistycznej

Transport i logistyka stanowią krwioobieg nowoczesnej gospodarki. Klienci firm
transportowych wymagają, aby działały one z poszanowaniem dla środowiska,
a świadczone przez nie usługi były bezpieczne, spełniały najwyższe standardy
jakościowe, a przy tym generowały jak najniższe koszty.
Dla przedsiębiorstw aktywnych w obszarze transportu i logistyki Grupa DEKRA w Polsce przygotowała kompleksowe usługi z zakresu systemów zarządzania jakością oraz specjalistycznych systemów zarządzania łańcuchem dostaw, obejmujące specyficzne wymagania dla branży rolno-spożywczej (m.in. w zakresie przewozu
pasz czy produkcji opakowań spożywczych).

System zarządzania jakością ISO 9001
Certyfikat ISO 9001 to obiektywny dowód, że wszystkie procesy w organizacji zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości. Certyfikacja ISO 9001 przeznaczona jest dla każdej firmy z branży transportowej, niezależnie od jej wielkości. Pozwala przedsiębiorstwu zdobywać nowych klientów i jednocześnie poprawiać jakość
procesów.

System zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw ISO 28000
Poprzez wdrożenie systemu ISO 28000 firma transportowa osiąga optymalizację procesów w łańcuchu
dostaw, dzięki wprowadzeniu analizy ryzyka do zarządzania, identyfikacji punktów krytycznych i zagrożeń.
Certyfikacja wg normy ISO 28000 służy także przygotowaniu podmiotu do uzyskania statusu upoważnionego
przedsiębiorcy AEO (Authorised Economic Operator), co pozwala skorzystać ze specjalnego, priorytetowego
Bezpieczeństwo zasobów
traktowania podczas kontroli celnych. Bezpieczeństwo dostawców

Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz GMP+
Certyfikat GMP+ potwierdza, że produkowane, składowane lub transportowane pasze, mieszanki paszowe
i premiksy nie powodują żadnego zagrożenia dla zwierząt i ludzi. Prowadzimy certyfikację GMP+ w następujących obszarach:
GMP+ B4 Transport
GMP+ B4.3 Kodeks higieny dla transportu wodnego śródlądowego

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności ISO 22000
ISO 22000 to międzynarodowa norma bezpieczeństwa żywności, ustalona jako odpowiedź na postępującą
globalizację przemysłu spożywczego, umożliwiająca jednolitą certyfikację firm w przemyśle spożywczym
i paszowym. Certyfikat ISO 22000 wydany przez DEKRA stanowi potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa
produkcji oraz przetwarzania żywności w danym przedsiębiorstwie.

Międzynarodowy standard dla transportu i magazynowania IFS Logisctics
IFS Logistics jest standardem uznawanym przez GFSI - rozpoznawanym przez sieci handlowe oraz wiodących
producentów w ramach audytów dostawców. Certyfikat IFS Logistics pozwala zbudować wizerunek dostawcy
bezpiecznych i jakościowych produktów spożywczych, co wpływa na pozyskanie nowych klientów i kontrahentów.
InneDPD
usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
Standard Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych
Certyfikat DPD potwierdza spełnienie wytycznych dotyczących dobrych praktyk dystrybucyjnych produktów
leczniczych. Istnieje możliwość certyfikacji DPD połączonej z weryfikacją HACCP, stanowiącą potwierdzenie
stosowania odpowiednich praktyk gwarantujących bezpieczną dystrybucję żywności.

Inne usługi DEKRA dla Państwa biznesu:
Badania, audyty i certyfikacja wyrobów, materiałów i systemów
Usługi techniczne, inspekcje, kontrole

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo procesowe / przeciwwybuchowe
Zarządzanie inwestycjami budowlanymi (od organizacji i projektowania,
poprzez realizację, odbiór i użytkowanie)
Rzeczoznawstwo samochodowe i zarządzanie flotą
Audyty dostawców i standardów firmowych
Szkolenia (normy i standardy branżowe, kompetencje techniczne) i doradztwo
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www.dekra-certification.com.pl
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