International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering

International Railway Industry Standard (IRIS)-certificering via Kiwa: beheer uw branchespecifieke kwaliteitsprocessen,
concurreer in een veeleisende markt en verhoog uw winst.
Doelgroep: Elke organisatie binnen de toeleveringsketen van de spoorwegindustrie.
Ondernemingen die actief zijn in de spoorwegindustrie moeten aan buitengewoon strenge kwaliteitseisen voldoen. De International
Railway Industry Standard (IRIS) helpt u om aan deze eisen te voldoen, of uw organisatie nou systeembouwonderdelen of
spoorvoertuigen produceert of dat u een spoorwegexploitant of een infrastructuurbedrijf bent.
IRIS vormt een eisenkader voor kwaliteitsmanagementsystemen voor de spoorwegindustrie. Het helpt u om aan uw klanten te laten
zien dat uw processen specifiek zijn toegesneden op deze sector en dat u continu streeft naar verbetering.
IRIS wordt gepromoot door de Association of European Railway Industries (UNIFE) en ondersteund door exploitanten,
systeemintegratoren en machinefabrikanten. Daardoor is IRIS relevant voor alle organisaties in de toeleveringsketen van de
spoorwegsector.
Wat u moet weten
IRIS is relevant voor alle organisaties in de keten van de spoorwegindustrie – en dus ook voor u. Het is een verlengstuk van ISO
9001 en vormt een specifiek eisenkader voor een kwaliteitsmanagementsysteem binnen de spoorwegindustrie. Langs de lijnen die
zijn uitgezet in dit systeem beschrijft u hoe uw organisatie aan de behoeften van uw klanten voldoet.
De norm is geïnspireerd op vergelijkbare kwaliteitsnormen die gelden in de lucht- en ruimtevaart en in de auto-industrie. Dit heeft als
doel te voorkomen dat meerdere bedrijfsmanagementsystemen moeten worden gecontroleerd, zodat de kosten beperkt blijven.
Certificering via Kiwa
Door toenemende concurrentie zijn spoorbedrijven op zoek naar kant-en-klare transportsystemen van hoge kwaliteit die voldoen aan
internationale voorschriften. IRIS bepaalt hiervoor de norm, zodat een certificering u kan helpen nieuwe opdrachten binnen te halen.
Door samen te werken met Kiwa profiteert u maximaal van IRIS: u verbetert uw kwaliteitsmanagementsystemen om zo uw prestaties
naar een hoger niveau te tillen, aan de meest veeleisende voorwaarden te voldoen en uw bedrijf een impuls te geven.
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Het IRIS-certificaat vervangt de evaluaties van de individuele managementsystemen van de vier initiatiefnemers: Alstom Transport,
AnsaldoBreda, Siemens Transportation Systems en Bombardier Transportation.
Pluspunten en voordelen
Vergroot uw winst – Door u te helpen uw processen te verbeteren en aan de behoeften van uw klanten te voldoen, geeft een
IRIS-certificering uw bedrijf – en de winst – een impuls.
Verbeter uw processen – Met IRIS kunt u verbeterpunten in uw managementprocessen identificeren en zo ervoor zorgen dat
deze internationaal worden geaccepteerd in de spoorwegindustrie.
Verhoog de efficiëntie – Door aan te geven waar uw processen verbeterd kunnen worden, laat IRIS u zien hoe u kosten kunt
besparen en een efficiëntieslag kunt maken.
Voldoe aan de eisen van de klant – Met IRIS kunt u doelen stellen die tegemoetkomen aan de behoeften van de klant, zodat u
kunt concurreren in een uiterst competitieve markt.
Laat zien dat u veel waarde hecht aan kwaliteit – Een IRIS-certificering laat klanten, partners en medewerkers zien dat u zich
inzet voor kwaliteit en continue verbetering.
Verbeter uw concurrentiepositie – Met een vermelding in de UNIFE-database maakt een IRIS-certificering u zichtbaarder en
helpt het u internationale markten te betreden.
Breng risico’s in kaart – IRIS helpt u om belangrijke bedrijfsrisico's gestructureerd te identificeren en te beheren.
Stroomlijn uw certificeringen – Equipment managers kunnen tegelijkertijd een IRIS- en een ISO 9001-certificering aanvragen,
waardoor tijd en geld worden bespaard.
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