TRANSITION TO ISO 9001:2015
ISO
9001:2008
expires
next year!

Integrate international standards to reach
clients oversea

SOPEC
Is the

TRANSITION
planned?

Improve internal processes and quality

supports you to
transit smoothly
and exploit the
benefits from
ISO 9001 QualityManagementSystem

Reduce failure costs and cycle times
Establish a continuous improvement
culture

Be prepared for

ISO 9001
TRANSITION
within

12 weeks!

Combine the benefits of ISO 9001 and Lean
Management

Steps and deliverables of SOPECs ISO 9001:2015 transition process
Review ISO 9001:2008
implementation
• Interview QM team
to get overview
• Review
documentation to
identify needs for
updates
• Gap analysis
• Present road map for
lean ISO 9001
transition

Quality-Awareness
Training
• Discussing ISO
9001:2015 benefits
and changes
• Process approach
• Plan-Do-Check-Act
cycle
• Risk-based thinking
• Lean Management
basics

Transition to ISO
9001:2015

Support in Certification
process

• Train QM team with
SOPEC´s ISO 9001 LeanTool-Kit
• Apply Tool-Kit to draw
process map and detailed
process descriptions
• Use templates for KPI
System and ISO
documentation
• Support with process
implementation

• Pre-certification
audit
• Brief QM team and
process owners
before certification
• Support to
implement
corrective actions
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CHUYỂN ĐỔI SANG ISO 9001:2015
ISO
9001:2008
sẽ hết hiệu
lực vào năm
2018

Đạt được tiêu chuẩn quốc tế để thuyết
phục khách hàng nước ngoài

SOPEC hỗ trợ
Bạn đã có kế hoạch

CHUYỂN ĐỔI
chưa?

Cải thiện các quy trình nội bộ và chất lượng
sản phẩm

bạn thực hiện quá
trình chuyển đổi
một cách suôn sẻ
và đạt được những
lợi ích thực tiễn của
hệ thống ISO 9001

Cắt giảm chi phí hàng lỗi và thời gian sản
xuất
Thiết lập văn hóa về cải tiến liên tục trong
công ty

Bạn sẽ được

CHUYỂN ĐỔI
ISO 9001
trong vòng

12 tuần!

Đạt được những lợi ích của hệ thống ISO
9001 và phương pháp sản xuất tinh gọn

Các bước thực hiện và lợi ích của quá trình chuyển đổi sang ISO 9001:2015 cùng SOPEC
Xem xét lại tài liệu của
ISO 9001:2008
• Tổ chức cuộc họp
nhóm chất lượng để
nắm tình hình tổng
quan
• Xem xét lại tài liệu để
xác định những mục
cần cập nhật
• Gap-Analysis
• Giới thiệu lộ trình để
chuyển đổi sang Lean
ISO 9001:2015

Đào tạo về nhận thức
chất lượng
• Lợi ích của ISO
9001:2015 và những
điểm thay đổi
• Tiếp cận theo quá
trình
• Chu trình PDCA
• Tư duy dựa trên rủi
ro
• Quản lý sản xuất tinh
gọn (LEAN)

Chuyển đổi sang ISO
9001:2015

Hỗ trợ trong quá trình
lấy chứng nhận ISO

• Đào tạo nhóm quản lý
chất lượng về SOPEC ISO
9001 Lean-Tool-Kit
• Áp dụng bộ công cụ để
xây dựng sơ đồ quy trình
và mô tả quy trình
• Sử dụng mẫu có sẵn cho
hệ thống KPI và tài liệu
ISO
• Hỗ trợ trong quá trình
thực hiên chuyển đổi

• Tổ chức đánh giá
thử
• Hướng dẫn cho
nhóm quản lý chất
lượng và những
người phụ trách quy
trình trước khi đánh
giá chứng nhận
• Hỗ trợ thực hiện các
hành động khắc
phục

Market Entry

Project Management

Operational Excellence

68 Pham Viet Chanh, Ward 19,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

(VN): +84 902 417 818

thangloi.tran@sopec.org

(EN): +84 902 745 818

www.sopec.org

Operational Excellence

