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Акредитација:
Додавање вредности ланцима
снабдевања
Светски дан акредитације истиче улогу акредитације у
додавању вредности ланцима снабдевања.

Xiao Jianhua

Ланци снабдевања обезбеђују виталну улогу у испоруци
призвода и услуга потрошачима, привреди и јавном сектору на
благовремен, економичан и квалитетан начин. Ланци
снабдевања стално еволуирају од комплексних система који
вишеструко прелазе границе до нових и разноврсних ланаца
снабдевања, који су усмерени да обезбеђују да су сви захтеви
заинтересованих страна испуњени, укључујући и потребу за
обезбеђивањем одрживости и одговорне набавке.
Акредитација и уз њу други инструменти инфраструктуре
квалитета као што су стандарди, метрологија и оцењивање
усаглашености, пружају широко прихваћене алате који помажу
да се дâ вредност ланцима снабдевања. Ови алати, такође,
помажу
у
успостављању
поверења
и
сигурности,
омогућавајући поузданост у финалне производе и услуге и
начин на који ће они бити пласирани на тржишту и коришћени.
Почев од акредитације лабораторија које испитују безбедност
играчака,
контролисања
производног
процеса,
до
акредитоване сертификације произвођача хране у складу са
стандардима за безбедност хране, акредитација додаје
вредност ланцима снабдевања подржавањем широког спектра
потреба заинтересованих страна.
Глобални ланци снабдевања који прелазе међународне
границе су значајни корисници глобалне природе
акредитације. Међународни форум за акредитацију (IAF) и
Међународна организација за акредитацију лабораторија
(ILAC) управљају акредитацијом на основу међународно
усвојених и прихваћених стандарда. Такође, лабораторије,
контролна и сертификациона тела су акредитована у складу са
међународним стандардима. Са друге стране, тела за
оцењивање усаглашености користе међународне стандарде да
оцене узорке, производе, услуге, системе менаџмента и особе.
Успостављањем овог глобалног система акредитације,
обезбеђено је поверење за сваки део ланца снабдевања,
помажући пословним субјектима да испоруче производе и
услуге којима, што је најважније, потрошачи могу да верују.

Etty Feller

Процењено је да систем акредитације функционише у
економијама, које представљају 96% глобалног бруто
друштвеног производа (Извор: Светски економски форум).
Чланови IAF-а акредитују сертификациона тела и тела за
верификацију/валидацију, а чланови ILAC-а акредитују
лабораторије и контролна тела. Овај систем помаже да осигура
да је рад акредитацоних тела широм света конзистентан и да
акредитациона тела користе исте међународне стандарде у
свом раду.
Већинско прихватање акредитације од стране оба панрегионална тела и домаћих регулаторних тела у оквиру
индивидуалних влада, такође, помаже земљама чланицама
Светске трговинске организације да испуне своје обавезе у
оквиру Споразума о техничким препрекама у трговини. Овај
пример показује да је један од кључних циљева акредитације
подршка трговини.
Светски дан акредитације 2019. тежи да истакне и обележи
начин на који акредитација додаје вредност ланцима
снабдевања са циљем да омогући широком аудиторијуму, кога
чине пословни субјекти, владе, регулаторна тела и потрошачи
да боље разумеју улогу акредитације у додавању вредности
ланцима снабдевања.
Портали као што су www.business-benefits.org и
www.publicsectorassurance.org ће подржати догађаје,
новинске и телевизијске наступе, радионице и семинаре који
ће се одржати заједно са прославом Светског дана
акредитације у преко 100 земаља, како би се повећала свест о
значају коју акредитација има у подршци ланцима
снабдевања.
За више детаља контактирајте ваше акредитационо тело.
http://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4 and
https://ilac.org/ilac-membership/
Више студија случаја, истраживања и материјала можете наћи на:
http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/healthsafety/

