Pozvánka na školení
FMEA (Analýza možných vad a jejich důsledků) - základy
Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář, určený vedoucím projektů, členům projektového
týmu, vedoucím pracovníkům a všem dalším pracovníkům z oblasti vývoje, testování,
plánování, výroby a managementu kvality, tedy všem, kteří se podílejí na provádění
analýz FMEA ve fázi návrhu produktu, návrhu procesu a na udržování a aktualizaci FMEA v
průběhu životního cyklu produktu.
Účastníci se seznámí se specifickým přístupem k FMEA jednotlivými zákaznickými
skupinami - základní přístupy dle AIAG (QS).
Dále se účastníci seznámí s možností praktického využití FMEA ve Vaší organizaci a získají
přehled o významu této metody jak pro výrobu, tak pro služby. Dozví se, jak metodu FMEA
aplikovat v konstrukci, výrobě, procesech a službách a budou mít možnost konzultovat s
odborníkem situace z praxe.
Proškolením celé skupiny pracovníků, kteří se podílejí na vzniku nového výrobku, lze zvýšit
využití FMEA analýzy v praxi, což přispívá ke snížení nákladů na vady a reklamace, jakož
i odchylek a neshod při zákaznických auditech.
 Po absolvování semináře získá každý účastník certifikát o absolvování kurzu.
Datum konání:
Místo konání:
Parkování:

03. 11. 2017
Administrativní centrum „Galerie Harfa“, Českomoravská 2420/15,
190 00 Praha 9; 4. patro
ZDARMA v „Galerii Harfa“
3.267,- Kč vč. DPH, tj. 2.700,- Kč bez DPH / osoba

Cena:

(cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break, 1x oběd), osvědčení
a podklady k přednáškám)

Přednášející:

Lukáš Domin – lead auditor

PROGRAM SEMINÁŘE
Čas

Téma
Registrace účastníků

08:30
09:00 – 09:10

Zahájení semináře, představení služeb
FMEA v QMS dle ISO TS 16949 a specifické požadavky
zákazníků
- proč používat FMEA
- požadavky normy ISO/TS 16949 na FMEA
- požadavky zákazníků na FMEA
- jak uchopit FMEA v systému řízení kvality
Přestávka na kávu
Základní struktura FMEA
- co musí FMEA obsahovat
- základní principy a příprava
Oběd
D-FMEA
- principy tvorby D-FMEA
- struktura D-FMEA, důsledky, příčiny, preventivní a detekční
opatření
- priority přijímání opatření ke snižování dopadů rizik
- praktický příklad na D-FMEA
Přestávka na kávu
P-FMEA
- principy tvorby P-FMEA
- struktura P-FMEA, důsledky, příčiny, preventivní a detekční
opatření
- priority přijímání opatření ke snižování dopadů rizik
- praktický příklad na P-FMEA

09:10 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:15
12:15 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 14:10

14:10 – 15:10

15:10 – 15:45

P-FMEA - praktický příklad na P-FMEA

15:45 – 16:00

Diskuse a závěr školení

Přednášející
Ing. K. Svěráková
TÜV NORD Czech
Lukáš Domin
TÜV NORD Czech

Lukáš Domin
TÜV NORD Czech
-

Lukáš Domin
TÜV NORD Czech

-

Lukáš Domin
TÜV NORD Czech
Lukáš Domin
TÜV NORD Czech
Lukáš Domin
TÜV NORD Czech

Těšíme se na setkání s Vámi!

UPOZORŇUJEME!
Kapacita sálu je omezena (max počet: 13 zúčastněných). Děkujeme za pochopení.




Organizační
pokyny:

Pro bližší
informace
a přihlášky:

Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze.
Přihlášky zasílejte nejpozději tři dny před konáním semináře.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS).
 Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte ji prosím,
dokladem o platbě.
 Fakturu – daňový doklad Vám zašleme emailem na základě přijaté platby.
 STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních dnů a méně
před začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby.
 V případě neúčasti se vložné nevrací!!
Ing. Klára Svěráková
Mobil: +420 731 701 992, Tel.: +420 296 587 226, Fax: +420 296 587 240
E-mail: sverakova@tuev-nord.cz, www.tuev-nord.cz

