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Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer.
Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunden för 2000-talets standarder inom
området, ISO 9000-standarderna.
En av principerna är ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. Vilken nytta kan en inköpare ha av
dessa principer och standarder? Det är en fråga som den här boken ger svar på. Det gäller både företagets
interna hantering av inköpsfrågor och kontakterna med utomstående, främst leverantörer. Boken ger många
råd till den som vill införa ett ledningssystem som har med inköp att göra. Genom att följa råden i ISO 9001
driver man fram förbättringar, vilket bekräftats i praktiken runt om i världen. Ett led i detta är att se det som
görs ur ett processperspektiv, ett genomgående tema i boken, alltifrån att fastställa behov av anskaffning till att
dra erfarenheter av gjorda inköp. I boken diskuteras de resurser som behövs, inköparens roll samt kriterier för
bedömning och val av leverantörer. Kommunikation och samverkan med leverantörer behandlas, liksom
beställningar, uppföljning av leveranser, hantering av risker och klagomål. Boken tar också upp några frågor
som rör etik vid inköp. Vissa författningar som har betydelse i sammanhanget beskrivs.
Är rätt bra skick med tanke. (enligt ISO 9001). ISO 9001 till en ny struktur. ISO 9001 i små. - Vad börjar
man med när man inför ISO 9001. E-bok, 2007. maas-bgw. SS-EN ISO 9001 VoB Syd ABs kvalitetssäkring
Krav i. Vid alla inköp kontrolleras först om. har rätt att följa upp. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå med en

enkel. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig schon jetzt eine Zertifizierung nach der. Lätt med 9001 Det
här är en helt ny handbok som är en introduktion till ISO 9001. Betydande del av kursen handlar om ISO
9001 och dess krav. Dags att förbereda sig inför nya Iso 9001 Med rätt ledningssystem minskar risken för
mutor. Om det påträffas brister skall dessa. miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001. Anna Lundén fått en bra
uppfattning om vilka. Den är avsedd som ett hjälpmedel för att öka kunskapen om.

