
Verdeel zitplaatsen over meerdere
medewerkers en doe voordeel

Zo werkt het.
1 Je schrijft je als organisatie in voor de
volledige achtdaagse opleiding.

2 Je kiest welk teamlid aan welke sessie
deelneemt.

Meerdere medewerkers kunnen zich
uitgebreid verdiepen in verschillende
core tools, of voor ze allemaal.

Automotive

Core Tools 
De Automotive Core Tools zijn vijf complementaire kwaliteitstechnieken die de vereisten van IATF
16949:2016 ondersteunen. Projectteams die deze juist inzetten, garanderen een professionele planning
voor de start van de serieproductie en een probleemloze levering aan klanten in de automobielindustrie.

Kennis en praktische voeling met de Core Tools is aangeraden voor alle professionals in planning, preproductie, test- en
inspectieplanning of kwaliteitsbeheer.

Advanced Product Quality Planning (APQP) is een
gestructureerde methode waarmee men stappen  
definieert die nodig zijn om tot een product te
komen dat aan de klantspecifieke eisen voldoet.

APQP levert de vereisten, specificaties,
betrouwbaarheids- en ontwerpdoelen, voorlopige
speciale kenmerken, timing en begeleiding voor
alle activiteiten en tools, inclusief de overige
Quality Core Tools.

Met een correct Production Part Approval Process
(PPAP) toon je als leverancier aan jouw klanten dat alle
speciale kenmerken van jouw product zich op een
aanvaardbaar niveau van stabiliteit en capabiliteit
(Cpk) bevinden en voldoet aan klantspecifieke eisen.

Voordat men mag overgaan tot serie-leveringen moet
de klant het product en het productieproces
vrijgeven. De 2 meest toegepaste vrijgave procedures
zijn PPAP en VDA 2. 

Definieer met Failure Mode & Affects Analyse
systematisch technische risico’s. 

Leveranciers die hun product aan Europese en
Noord-Amerikaanse fabrikanten (OEM's) leveren, zijn
verplicht hun FMEA te evalueren, op basis van de VDA
en AIAG. Het geharmoniseerde handboek stellen
professionals nu makkelijker in staat een
samenhangend proces voor FMEA te ontwerpen dat
voldoet aan de behoeften en verwachtingen van hun
respectieve klanten.

Measurement System Analysis (MSA) wordt
gebruikt om de statistische eigenschappen van
procesmeetsystemen te beoordelen en de
prestaties van een bedrijfsproces foutloos te
meten.  Leer invloedfactoren, attributieve
meetsystemen & grafieken analyseren.

Dankzij Statistical Process Control (SPC) controleert men
of het proces binnen zijn specificaties blijft en berekent
men wat de kans is dat er niet-conforme producten
gemaakt worden of dat het proces buiten zijn specificaties
zal presteren. 

Met SPC volg je procesvariatie nauwgezet op en de
efficiëntie op die manier aanzienlijk vergroten
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✔ doortastende aanpak in 7 stappen
✔ gebruiksvriendelijk voor elke medewerker
✔creëer awareness en verantwoordelijkheid
✔multidisciplinair karakter

MSA
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SPC
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✔ laat processen vlotter lopen & lijd minder verliezen

✔ evalueer productkwaliteit & procescapabiliteit nog beter

Automotive Core Tools 
Expert Training

 

Zo neemt bijvoorbeeld een teamlid deel aan de APQP PPAP, de
andere aan FMEA, en zo verder.  Reserveer hier jouw plek 

Goed om te weten, als je je voor elke module apart zou inschrijven, is de
totaalprijs €.4622,00 voor niet leden, of €4220,00 voor Allanta leden. 

✔ makkelijk & voordelig voor projectteams

NIEUW CONCEPT
€3.335,00 €2.855,00 

Allanta ledenniet-leden
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