Bureau Veritas Certification Tjänster

VERICERT®
Bortom certifiering för förbättrade resultat.
FÖRETAGENS UTMANING
Företag certifierar sig inom Kvalitet, Hälsa, Säkerhet, Miljö och Socialt Ansvarstagande för att visa att
de tror på effekten och effektiviteten inom internationella standarder och för att visa att verksamheten
är fullgod. Men allt oftare söker företag som efter ett mervärde från sin certifiering genom en mer
anpassad granskningsmodell och tydlig övervakning av förbättringar. Det ger företag möjlighet att
fokusera revisionen på deras viktigaste riskområden samt att få ett tydligt sätt att synliggöra
nyckelprocessernas prestanda på och dess utveckling över tid.

LÖSNING
Vad är VeriCert®?
I alla organisationer finns det viktiga processer som är
avgörande för framgång. VeriCert® metodiken går utöver
standarder som till exempel ISO 9001: den identifierar era
nyckelprocesser, fokuserar på de risker som bolaget är
utsatt för. Den ger er insikt att lyfta fram starka och svaga
områden i ert ledningssystem.

RELATERADE TJÄNSTER
Förutom ISO 9001-certifiering och
VeriCert®, Bureau Veritas Certifiering
erbjuder certifiering enligt ett stort
utbud av ledningssystem standarder
som omfattar:
ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000
ISO/TS 16949
AS 9100 & EN 9100
IRIS
ISO 28000 & TAPA
ISO 22000, BRC, IFS
ISO 27001, ISO 20000
Eftersom de flesta av dessa standarder
är uppbyggda för att vara kompatibla,
erbjuder Bureau Veritas Certification
möjligheten av integrerade revisioner
vilket generar effektivitet, konsekvens
och optimering.

Vilka är de viktigaste fördelarna?
Visar exakt var riskerna finns och identifierar de områden
din organisation behöver fokusera på.
Utvärdera din organisation mot vad du behöver den att
vara, med hjälp av standarden som ett ramverk.
Fokuserar på viktiga utvalda processer. Djupet av
revisionen anpassas efter ert behov med en allmän
riskmodell eller särskilda risker inom er bransch och
fokuserar på de särskilda risker som definierats av er
organisation.
Tydlig mätning av viktiga affärsindikatorer och
prestandabedömning om viktiga processer genom en
detaljerad rapport.
Ger förenklad trendutveckling över tiden, vilket gör det
möjligt för er att hantera långvariga problemområden.
Bibehålla certifiering och övervaka utvecklingen av prestanda och riskhantering med tiden.

VARFÖR VÄLJA BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
Erkännande - Bureau Veritas Certification är världsledande med över 100 000 utfärdade certifikat och
är ackrediterade av mer än 40 nationella och internationella organ runt om i världen att leverera
certifiering.
Nätverk - Bureau Veritas är verksamt i 140 länder. Denna globala närvaro innebär att våra kunder kan
få dubbel nytta av internationell kompetens med lokal närvaro.
Kombinerade tjänster - Bureau Veritas Certification erbjuder möjligheten att kombinera
certifieringar vilket bidrar till konsistens, optimering och effektivitet av revisionen.
Affärsförståelse - Vår framgång baseras på nära samarbeten, där fokus ligger på att driva er
verksamhet framåt. De revisorer som utbildas för VeriCert® måste uppfylla ytterligare kompetenskrav
utöver att vara revisor för den standard som revideras.

VÅR METOD

VeriCert® kan även anpassas efter specifika
revisionsbehov, däribland även andrapartsrevisioner och
leverantörsbedömningar.
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Scoping

Processer
• Ledning
• Strategisk planering
• Marknad & Försäljning
• Inköp
• Produktion & Leverans
• Ledning av Resurser

Discovery

Viktiga steg i vår metodik för VeriCert® är:
VeriCert® Discovery: gap analys och diagnos av er
nuvarande ställning inom alla processer, i första hand
intervjuer på ledningsnivå.
VeriCert® Scoping: möte med ledningen för att
fastställa revisionens omfattning.
VeriCert® Certifieringsrevision på alla relevanta
nivåer i organisationen
Utförlig rapport för ledningen samt publicering av
resultat i VeriCert online
Certifikat utfärdas
VeriCert® periodiska besök för att följa ständiga
förbättringar;
Re-certifiering efter 3 år genom fullständig revision
eller kontinuerlig utvärdering

Utve
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FAQ - VANLIGA FRÅGOR
Hur skiljer sig en VeriCert® revision från till exempel en ISO 9001 revision?
VeriCert® metodiken byggs upp för just ert företag och fokuserar på genomförandet av era
nyckelprocesser, era riskområden och identifiering av möjliga förbättringar. Vi tillämpar specialiserade
verktyg för att jämföra dina risker så att
Viktiga frågor & risker blir jämförbara med din egen prestanda och bransch,
Ständiga förbättringar blir objektivt mätbara och den periodiska mätningen kommer att se till att
din organisation är på rätt spår för att dra nytta av de möjligheter som har identifieras.
Får jag fortfarande ett ackrediterat certifikat?
Ja, metodiken är helt i linje med ackrediteringskraven, den enda skillnaden är att vi siktar på att radikalt
öka värdet för organisationen.
När är mitt företag redo för VeriCert®?
Alla organisationer är redo, om högsta ledningen är engagerad i genomföra en hög nivå av kontinuerlig
förbättring.
Kan mitt företag genomföra en VeriCert® revision utan certifiering?
Ja, det är möjligt. Men vi rekommenderar starkt att du har infört ett kvalitetsledningssystem för att
säkerställa en omfattande och effektiv förbättring efter VeriCert®.

KONTAKT

FÖR MER INFORMATION

För mer information om denna tjänst, kontakta gärna

besök:
www.bureauveritas.se

Bureau Veritas Certification
Per telefon: 031 - 60 65 00
Per e-post: info@se.bureauveritas.com
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