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NYERTESEK: 
ELEKTRONIKAI GYÁRTÁS-
SZOLGÁLTATÓK (EMS) 
ÉS BESZÁLLÍTÓK

Mit nyújt az IPC Validation Services az EMS vállalatoknak 
és a beszállítóknak?

   Ha a cég megkapja az IPC Valdation Services tanúsítást, az bizonyítja 

   elkötelezettségét magasabb minőségű termékek szállítására, és új 

   lehetőségek előtt nyitja meg az utat.

   Csökkenti a minőségbiztosítások auditjainak költségét és munkaigényét, 

   minimalizálja az anyagok minősítésének időtartamát 

   Azáltal, hogy felkerül az IPC minősített gyártók jegyzékére (IPC Qualified 

   Manufacturers List – QML) a megbízható szállítók globális hálózatának 

   részévé válik

   Megkülönbözteti a céget a versenytársaktól

   Csökkenti az ügyfelek költségeit

   Növeli a termék megbízhatóságát a teljes szállítói láncban

   Hozzáférést biztosít az ipari termék teszt-riportokhoz az IPC Validation 

   Services minősített termékek listáján (Qualified Products List – QPL) 

   keresztül

„A legjobbaknak járó tanúsítás jelentősen megkülönbözteti a Zentech-
et a szerződött gyártóipar más cégeitől. A minőség döntő a küldetés-
centrikus, magas technológiai szintű és nagy komplexitású piacokon. 
A Zentech minőség iránti elkötelezettségét kihangsúlyozza az IPC 
Validation Services tanúsítása, és ez a tanúsítás közvetlenül vezetett 
több új ügyfélkapcsolat megteremtéséhez. Mindenkit arra bátorítunk, 
hogy ismerkedjen meg ezzel az értékes QML programmal”

Matt Turpin
President and CEO,
Zentech Manufacturing, Inc.
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Az IPC a vállalkozás, illetve a 
termék szintjére emeli a 
tanúsításokat

Az IPC világszerte alkalmazott szabványairól és téning-
programjairól ismert az elektronikai iparban - most a 
következő szintre lépünk: a vállalkozásokat és a 
termékeket tanúsítjuk. Az IPC Validation Services két új 
programot kínál: az IPC minősített gyártók jegyzékét 
( -  és az IPC Qualified Manufacturers List QML)
minősített termékek jegyzékét (Qualified Products 

- . Ezeken a programokon keresztül az IPC List QPL)
Validation Services kiterjeszti az értékeket, a minőséget 
és a kockázatcsökkentést, amelyek már ismertek az  
IPC szabványok és az üzemi és tervezési tanúsítások 
révén.



A minősített termékek jegyzéke
(Qualified Product List - QPL) 
biztosítja:

- Könnyű hozzáférést a  minősített 
  termékek jegyzékéhez

- Az anyagok gyorsabb kiválasztását

- Hozzáférést a termék-specifikus 
  információkhoz, beleérte a teszt-
  jegyzőkönyveket is
  

A minősített gyártók jegyzéke
(Qualified Manufacturer List - 
QML) biztosítja:

- Könnyű hozzáférést a  minősített 
  gyártók jegyzékéhez telephely 
  szerint

- A beszállítók gyorsabb kiválasztását

- Az auditokkal kapcsolatos költségek 
  csökkentését
  

QPL programok: QML programok:

IPC-4101/4103 (Base Materials for
Rigid and Multilayer Printed Boards)

IPC-J-STD-001/IPC-A-610
IPC-J-STD-001 Space Addendum
IPC-1071
IPC-6012/600
IPC/WHMA-A-620

A

QPL és QML
értéknövelése

Termékek

Beszállítók



Hogy működik a program?
IPC Validation Services képviselői végzik a tanúsítást és 
minősítik a terméket vagy a folyamatokat    

IPC Validation Services képzett munkatársai auditálják és tanúsítják a szerződött 

elektronikai gyártóüzemet (EMS) és a beszállítókat. Az auditorok IPC szabványok 

szerinti tanúsítással és auditálási tapasztalatokkal rendelkeznek. 

Az auditok és a tantanúsítások a termékek és folyamatok IPC szabványoknak 

és előírásoknak való megfelelőségen alapulnak.

Az IPC Valaidation Services csak IPC jóváhagyással rendelkező teszt-laborató-

riumokat alkalmaz. Az IPC Validation Services tanúsítása három évig érvényes. 

Minden megszerzett információt bizalmasan kezelünk.

Széles körben láthatóvá válni...

A tanúsítást elért EMS cégek és ipari szállítók jogot szereznek 
széleskörű láthatóságra szerte az iparban.

A tanúsított cégek, mint az IPC által 

megbízhatónak minősített források,

megjelennek az IPC központi, online

QPL és QML jegyzékében: 

www.ipc.org/valida�on.

A cégek megismerhetők az 
IPC rendezvényein, mint pl. 
az IPC APEX EXPO, az 
IPC kiadványain, és más 
kommunikációs 
lehetőségeken keresztül

A cégek jogosultak használni a hivatalos QPL és QML logókat kommunikációjukban

Növelni szeretné a minőség szintjét? 
Jelentősebb piaci szerepre vágyik? 
.

Keresse fel további információért az interneten a 
 oldalt vagy hívja a www.ipc.org/validation

 telefonszámot, vagy lépjen 00-1-847-597-2814
kapcsolatba a -velMicrosolder Kft

http://www.ipc.org/validation


A minősítés folyamata

Auditot megelőző felmérés

Audit*

- Szervezet
- Működés
- Környezet

- Minőségirányítási rendszer
- Beszerzés
- Tesztelés és laboratórium

*Az audit során minden területet súlyozott skálán pontozunk

Folyamatok értékelése
klf. IPC szabványok szerint

Termékek megfelelése 
az IPC szabványoknak 

Az eredmény értékelése

Tanúsítás kiadása
Helyesbítő műveletek 
és ismételt értékelés



A TERMÉKTULAJDONOSOK 
(OEM) IS NYERNEK

Ha a gyártási szolgáltatást nyújtó (EMS) és az ipari 
szállító IPC Validation Services tanúsítással bír, az azt 
jelenti, hogy megbízható minőségű a cég és a termékei.
Tovább javítja a cég megítélését mint magas minőségű 
termékek lehetséges szállítója

Az IPC Validation Services által biztosított előnyök
az OEM számára:

Csökkenti az auditokkal járó költségeket 

Csökkenti a beszállítói lánc kezelésével kapcsolatos
költségeket

Növeli a bizalmat - a vevőkben is - a termékei minősége
iránt 

Növeli a bizalmat a szállító termékei iránt

Azonnali hozzáférést biztosít a világon bárhol működő
megbízható szállítók jegyzékéhez

„A QML tanúsítások biztosítják a globális jelenlétünk fenntartását, 

és növelik termékeink miunőségi színvonalát vevőink számára a 

teljes beszállítói láncon keresztül. Mindenek felett azonban ez a 

tanúsítás létfontosságú a tudatos minőségi kiválóság 

felépítésében az EMS közösségben!” 

Mark Northrup
VP Technical Operations & Strategy 

IEC Electronics Corp



IPC Validation Services

az út a győzelemhez 
a piaci versenyben 

 
Szerződött auditor partner:

Microsolder Kft.
1037 Budapest, Kiscsillag u. 18. Telefon: +36 1 203 8742  info@microsolder.hu

 és   www.microsolder.hu www.microsolder-ipc.com
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