INS – Uluslararası Gözetim Hizmetleri

Uluslararası Ticaret dünyada ve ülkemizde giderek büyümektedir. Rekabet ve artan kalite istekleri küresel pazarı sürekli
canlı tutmaktadır. Günümüzde firmalar kaliteli ürün ve hizmet sağlamanın dışında bu ürün ve hizmet kalitesini de 3. Taraf
gözetimleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.
Ticarete konu olan; ürün veya hizmetlerin banka akreditiflerine, ilgili satış sözleşmelerine, teknik ve idari şartnamelerine ve
uluslararası standartlara göre uygunluğu, gözetim hizmeti ile belgelenebilmektedir.

Gözetim Hizmeti;
Ticarete konu olan bir malın veya hizmetin alıcıya tesliminin, satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme,
yükleme, taşıma, teslim zamanı vb. koşulların ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin kanıtlanması hizmetidir. Bu hizmet bir
Gözetim Şirketi aracılığıyla, alıcı veya satıcı tarafından tespit edilmelidir.

Gözetim Çeşitleri;
Sevkiyat Öncesi Gözetim (PSI)
Miktar Gözetimi
Tahliye Gözetimi
Onaylı Numuneye Göre Ürün Görsel Doğrulaması
Numunelendirme ve analiz

Gözetimin Avantajları
Ticarette konu olan herhangi bir malın üretiminden tüketimine kadar her aşamada kalite kontrolden geçirilmesi,
Üretimi tamamlanan üründe kalite kontrol,
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Standart dışı mal satışını önler,
Doğan aksaklıklara zamanında müdahale sağlar,
Kalite standardının dışında mal üretimini önler,
Malın piyasaya dağıtımından hemen önce kalitesini belirlenmesi açısından önem taşır.
Malın sevkiyat öncesi ve alıcıya tesliminden hemen önceki durumunu belirler.
Ticaretinizde hukuksal güvenlik sağlar.

Neden Kiwa ?
Personel, Süreç, ürün, gözetim ve sistem belgelendirme hizmetleri veren bir şirket olarak geniş kapsamlı ve sektörel çözümler
sunabilmekteyiz. Gözetim Hizmetlerine Uluslararası onaylanmış kuruluş kimliğimiz, EN ISO/IEC 17020 akreditasyonumuz ve
konusunda uzman kadromuz ile hazırız.

Tecrübe
Kiwa ürün ve sektörel olarak bir çok alanda uzmanlığa sahip, test, denetim belgelendirme konusunda 65 yıllı aşkın tecrübeye sahiptir.
Uzmanlarımız en güncel ürün ve standart bilgilerine ship, teknik ve kalite bilgisine sahip kişilerden oluşmaktadır.

Standardizasyon
Kiwa Aktif olarak sürekli standartitasyon ve komitelerine katılım sağlayarak ürün ve hizmetlerinin müşterilerine en güncel halde
ulaşmasına imkan verir.

Uluslararası Hizmet
Başta Türkiye, Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere ve Çin olmak üzere dünya bir çok ülkede yaklaşık 60 fisimiz ile hizmetinize hazırız.
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