Inspekcje techniczne w przemyśle, expediting

Zapewnienie jakości i terminowości dostaw wyrobów
i urządzeń technicznych.
Dostawy wyrobów i urządzeń technicznych zgodnie ze specyfikacją techniczną i harmonogramem
są kluczowym elementem realizacji każdego projektu w przemyśle energetycznym. Pojawiające się
ryzyka i zagrożenia związane z opóźnieniami czy brakiem jakości dostaw muszą być eliminowane
na możliwie wczesnym etapie.
Eksperci DEKRA wspierają firmy w zapewnieniu ciągłości łańcucha dostaw, minimalizują ryzyko opóźnień oraz ryzyko
związane ze złą jakością dostaw. Nasi inspektorzy są dostępni w kraju i za granicą. Jako niezależna jednostka świadczymy usługi na najwyższym poziomie weryfikując dostawców: konstrukcji stalowych, zbiorników, instalacji ciśnieniowych,
rur, zaworów, elementów maszyn.
Jesteśmy obecni na etapie produkcji, w trakcie odbiorów i testów maszyn i urządzeń oraz na budowie w trakcie montażu,
zapewniając jakość i bezpieczeństwo.
Posiadamy akredytowane laboratoria badawcze, w których przeprowadzamy niezależne badania, oceny i ekspertyzy.
Posiadamy notyfikację w zakresie dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/EU.

DEKRA jest jedną z największych organizacji eksperckich na świecie dostarczającą usługi związane z jakością
i bezpieczeństwem w przemyśle energetycznym, chemicznym i rafineryjnym.

Zakres usług inspekcyjnych:
Inspekcje techniczne dostawców
Inspektorzy DEKRA wspierają jakość i terminowość dostaw w przemyśle, są obecni w trakcie wytwarzania elementów i
konstrukcji stalowych, zbiorników i instalacji ciśnieniowych, rur, zaworów, elementów maszyn i urządzeń.

Audyty techniczne dostawców
Przed złożeniem zamówienia na dostawę urządzeń technicznych należy przeprowadzić audyt u dostawcy. Nasi audytorzy mają wieloletnie doświadczenie w przemyśle zarówno w kraju, jak i za granicą. Codziennie przeprowadzamy
audyty w zakładach przemysłowych, w tym audyty możliwości produkcyjnych, jakości procesów i systemów zarządzania.

Expediting
Zapewnienie ciągłości dostaw ma kluczowe znaczenie dla dużych projektów w energetyce oraz oil&gas. Eksperci
DEKRA posiadają doświadczenie w prowadzeniu expeditingu dla czołowych firm w branżach przemysłowych, wspierając jakość i terminowość dostaw wyrobów i urządzeń technicznych.

Zapraszamy do kontaktu:
Tel.: +48.512.022-579

E-mail: industrial.pl@dekra.com

www.industrial.dekra.pl

Inne usługi DEKRA dla przemysłu:
Badania nieniszczące (zaawansowane NDT)
Inspekcje techniczne i odbiory

ZAPEWNIAMY

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo procesowe – PSM
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe – ATEX
Dyrektywa SEVESO III
Audyty Efektywności Energetycznej
Badania i certyfikacja maszyn, wyrobów i komponentów
Audyty i certyfikacja na zgodność z ZKP, EN 1090, ISO 3834
Zarządzanie integralnością zasobów przedsiębiorstwa (AIM)

Grupa DEKRA w Polsce:
WARSZAWA

WROCŁAW

ul. Rzymowskiego 28
Plac Solny 20
Tel. +48.22.654-43-10 do 11 Tel. +48.71.780-47-77 do 78

KRAKÓW

POZNAŃ

TORUŃ

GDAŃSK

ul. Puszkarska 9
Tel. +48.12.445-63-74

ul. Św. Michała 43
Tel. +48.61.651-98-95

ul. Płocka 3
Tel. +48.56.623-61-87

ul. Kieturakisa 10
Tel. +48.58.355-50-20

