
Succesfulde virksomheder fokuserer på at levere kvalitet gennem hele værdikæden – lige 
fra produktion til kundeservicestandard og det endelig produkt. Dette er en strategisk 
vision for løbende at forbedre brandets værdi og image samt for at sikre, at virksomheden 
er bedre rustet til at udnytte nye muligheder i et stadig mere konkurrencepræget globalt 
marked.
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ISO 9001:2015 CERTIFICERING
Boost kvaliteten for at differentiere jer fra konkurrenterne

Kvalitet



ISO 9001:2015 CERTIFICERING

Hvad er ISO 9001:2015?
ISO 9001:2015 er en international standard til kvalitets-
ledelse, som er anvendelig i alle typer virksomhed-
er og inden for alle brancher, processer og produkter. 
ISO 9001:2015 giver en ramme til at håndtere ændrende 
kvalitetskrav i balance med samfundet, økonomi og miljø.

Sikrer at jeres produkter
og services effektivt imøde-
kommer kundekrav og gæld-
ende lov- og regulerende
 krav.

Gør det muligt for jer at 
måle jeres udvikling mod-
kontinuerlig forbedring af 
virksomhedens performance.

Skabelse af vidensdatabase 
for effektiv udveksling af 
virksomhedens viden.

Interessent- og risikostyring.

High Level Structure (HLS) 
til nemt at integrere mere 
end én standard.

QMS nøje afstemt med
kerne forretningsprocesser.
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LØSNING

FAQ

Bureau Veritas Denmark · www.bureauveritas.dk · Tlf. 7731 1000
Oldenborggade 25-31
DK-7000 Fredericia

Bavnehøj 5
DK-6700 Esbjerg

 

Vesterbrogade 149
DK-1620 København V

FORDELE

Hvorfor implementere ISO 9001:2015 i min organisation?
Kunderne er hjerteblodet af enhver forretning. For at be-
holde kunderne – og sørge for, at de er tilfredse – skal 
jeres produkt eller service imødekomme deres krav. ISO 
9001:2015 giver en ramme til at tage en systematisk tilgang 
til styring af jeres forretningsprocesser for at imødekomme 
disse krav. Det er et sæt af fælles og stabile krav for mindst 
de næste 10 år, som ikke blot vil give jer en standard plat-
form for kontinuerlig vækst, men også en konkurrencemæs-
sig fordel over for jeres konkurrenter.

Hvad er de primære forskelle mellem ISO 9001:2008 og 2015 revisionen?
Intentionen med den nye model er ikke at anvise en sekvens af aktiviteter, men at give en 
ramme, som kan anvendes fleksibelt i enhver organisation. Den består af grundlæggende 
klausuler i forlængelse af introduktionsklausuler, der følger PCDA cyklus- og procestil-
gang i overensstemmelse med organisationens aktiviteter. Den er defineret i High Level 
Structure, således det er nemt at integrere andre standarder. Topledelsens ansvarlighed 
er fremhævet, og dokumentation er blevet mere fleksibel i den nye version.
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VORES CERTIFICERINGSPROCES

Definition af certificeringsscope.

Præ-audit/GAB-analyse (valgfri): En præ-audit gennemføres, hvis virksomheden øn-
sker en status på et eksisterende system eller på en ny version. Efterlyser virksomheden 
sparring og viden om, hvad der skal til for at få certifikatet i hus, er en GAB-analyse et 
egnet værktøj.

Certificeringsaudit udføres i to faser:
Fase 1. Der udføres en klarhedsvurdering for at kontrollere, at organisationen er klar til 
certificering Fase 2. Der foretages en evaluering af implementeringen, herunder effekti-
viteten af ledelsessystemet i organisationen.

Der udstedes certifikat ved tilfredsstillende resultater af fase 2 auditten. 
Certifikatet er gyldigt i 3 år.

Vedligeholdesesbesøg finder sted én gang årligt med henblik på at vurdere, hvorvidt 
ledelsessystemet opfylder kravene til standarden og fortsat er effektivt.

Re-certificering gennemføres efter 3 år for at bekræfte en fortsat 
overensstemmelse og effektivitet af ledelsessystemet som helhed.
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-

-
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VORES CERTIFICERINGSPROCES 

Vigtige trin i certificeringsprocessen:  
Definition af certificeringsscope. 
Præ-audit/GAB-analyse (valgfri): En præ-audit 
gennemføres, hvis virksomheden ønsker en 
status på et eksisterende system eller på en 
ny version. Efterlyser virksomheden sparring 
og viden om, hvad der skal til for at få 
certifikatet i hus, er en GAB-analyse et egnet 
værktøj. 
Certificeringsaudit udføres i to faser:  

Fase 1. Der udføres en klarhedsvurdering for at 
kontrollere, at organisationen er klar til certificering  
Fase 2. Der foretages en evaluering af 
implementeringen, herunder effektiviteten af 
ledelsessystemet i organisationen  

Der udstedes certifikat ved tilfredsstillende 
resultater af fase 2 auditten. Certifikatet er gyldigt 
i 3. 
Vedligeholdesesbesøg finder sted én gang 
årligt med henblik på at vurdere, hvorvidt 
ledelsessystemet opfylder kravene til 
standarden og fortsat er effektivt. 
Re-certificering gennemføres efter 3 år for 
at bekræfte en fortsat overensstemmelse 
og effektivitet af ledelsessystemet som 
helhed.  

 
FAQ 

HVORFOR IMPLEMENTERE ISO 9001:2015 I MIN ORGANISATION? 

Kunderne er hjerteblodet af enhver forretning! For at beholde kunderne – og sørge for, at de 
er tilfredse – skal jeres produkt eller service imødekomme deres krav. ISO 9001:2015 giver 
en ramme til at tage en systematisk tilgang til styring af jeres forretningsprocesser for at 
imødekomme disse krav. Det er et sæt af fælles og stabile krav for mindst de næste 10 
år, som ikke blot vil give jer en standard platform for kontinuerlig vækst, men også en 
konkurrencemæssig fordel blandt jeres konkurrenter.  
HVAD ER DE PRIMÆRE FORSKELLE MELLEM ISO 9001:2008 OG 2015 REVISIONEN?  

Intentionen med den nye model er ikke at anvise en sekvens af aktiviteter, men at give en 
ramme, som kan anvendes fleksibelt i enhver organisation. Den består af grundlæggende 
klausuler i forlængelse af introduktionsklausuler, der følger PCDA cyklus- og procestilgang i 
overensstemmelse med organisationens aktiviteter. Den er defineret i High Level Structure, 
således det er nemt at integrere andre standarder. Topledelsens ansvarlighed er fremhævet, 
og dokumentation er blevet mere fleksibel i den nye version.  

 

 
 
 
KONTAKTOPLYSNINGER 

+45 7731 1000  
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Du kan også læse mere på www.bureauveritas.dk 

VEDLIGEHOLDESES-
BESØG 

CERTIFICAT-
UDSTEDELSE 
 
 
 
 
 

Fase 2 

KONTINUERLIG FORBEDRING 
Kundefokus 
Ledelse 
Inddragelse af mennesker 
Proces-tilgang  
System-tilgang til ledelse 
Kontinuerlig forbedring  
Faktabaseret beslutningstagning DEFINITION AF 

 

FASE 1 
PRÆ-AUDIT 

 

Ud over en ISO 9001 Certificering udbyder Bureau Veritas 
Certification certificering til en lang række ledelsessystem 
standarder, herunder: ISO 14001, ISO 45001, SA8000, IATF 
16949, AS 9100 & EN 9100, TL 9000, ISO 28000 & TAPA, ISO 
22000, ISO 27001.

Da de fleste af disse standarder er skabt til at være kom-
patible med ISO 9001, tilbyder Bureau Veritas Certification 
muligheden for en integreret certificeringsservice, som ge-
nererer auditeffektivitet, konsistens og optimering.

RELATEREDE SERVICES
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400.000+
CLIENTS

150.000+
CERTIFICATES

50+
ACCREDITATIONS

75.000+
PEOPLE

NETVÆRK:
Med 150.000 aktive ISO certifikater og 75.000 dygtige medarbejdere er Bureau Veritas til 
stede i 140 lande med lokalt certificeringsnetværk i 100 lande.

EKSPERTISE:
Vores auditorer har en omfattende viden om specifikke industrisektorer, lokale regler, 
markeder og sprog, der muliggør for dem at skabe løsninger tilpasset jeres behov.

ANERKENDELSE:
Bureau Veritas Certification er anerkendt af mere end 40 nationale og internationale ak-
krediteringsorganer over hele verden.

ET MÆRKE MED GLOBAL ANERKENDELSE:
Bureau Veritas Certification mærket er et globalt anerkendt symbol på din virksomheds 
løbende engagement mod dygtighed, bæredygtighed og pålidelighed.

HVORFOR VÆLGE BUREAU VERITAS CERTIFICATION?


