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 דרישות איכות לספקים
 דרישות כלליות .1

 /AS9100/AS9120ISO13485/ISO9001: הספק יקיים מערכת ניהול איכות העונה על דרישות  מערכת ניהול איכות .1.1

 במהדורתם העדכנית. 

. הספק נדרש לעמוד בציוני איכות וזמני אספקה מעל BTSביצועי הספק מנוטרים פנימית ע"י חברת  :מדדי ביצועים  .1.2

 . במידה והספק לא יעמוד ביעדים שהוגדרו תועבר לספק דרישה לתוכנית שיפור מול היעדים הרלוונטים. 85%

, ו/או לנציג ממשלתי BTSהמוסמכים לכך, ו/או לנציג לקוח  BTS: הספק מתחייב לאפשר לאנשי כניסה לאתר הספק .1.3

  החברה.פק מידע הקשור להזמנות להכנס למבנה, ולס

 פק שמעוניין לקבל אישור חריגהעל חריגות במוצרים או בתהליכים. ס BTS-: הספק יודיע להודעה על חריגות ואישורן .1.4

 יגיש בקשה בכתב ובמקביל יסמן ויפריד החלקים באופן בולט.או תיקון 

 .לדרישות ההזמנהפרטים קריטיים/אופייני מפתח ודרישות מיוחדות ינוהלו בהתאם  .1.5

במידה  .BTSשנים או בהתאם לדרישות המצוינות בהזמנת  7: רשומות הספק ישמרו לתקופה של שמירת רשומות .1.6

 ולא הוגדר אחרת ניתן להשמיד את הרשומות לאחר התקופה המוגדרת. 

ת, כולל שינויים על כל שינוי בתהליך, בארגון או במיקום אתר הפעילו BTS-להספק יודיע : שינויים בתהליך הייצור .1.7

 בנושא טרם יישום השינוי. BTSהמבוצעים אצל ספקי המשנה  ויקבל את אישור/הנחיות 

: בהתאם לדרישות ההזמנה או המפרטים היישימים יצרף הספק דגמי בדיקה לצורך אישור התהליך, תיקוף, גמים ד .1.8

 בדיקה או חקירה. 

היישימות להזמנה ישורשרו לספק במסגרת הזמנת הרכש וההמסמכים הנלווים.  BTS: דרישות שרשור דרישות  .1.9

 באחריות הספק לשרשר את הדרישות היישימות לספקי המשנה.

: הספק נדרש להעביר לידיעת העובדים את המידע אודות : השפעתם על איכות המוצר, בטיחות המוצר מודעות  .1.10

 והחשיבות להתנהגות אתית. 

 האחריות על טיב המוצר, התהליך, הבדיקות והמסמכים היא של ספק קבלן המשנה. .1.11

-ו(NO-LOTש לוודא סימון מנת ייצור ): החלקים יסומנו ע"פ הנדרש בשרטוט, המפרטים ועל פי התקן הישים. יסימון .1.12

DATE CODE  . 

 הימנעות וצמצום רכש רכיבים מזויפים .2

ספק לעמוד ה, על BTS COMPONENTSבמטרה לצמצם את הסיכון להספקת רכיבים אלקטרוניים מזויפים  לחברת  .2.1

 בדרישות הבאות: 

 AS9120,AS5553על הספק לעמוד בדרישות תקנים   .2.2

על הספק לקיים ולתחזק שיטה אשר תבטיח עקיבות על שרשרת ההספקה של הרכיבים המסופקים לחברת  .2.3

BTSרכיבים אלקטרוניים, רכיבים חשמליים ורכיבים אלקטרו מכאניים ( החל מהספק שממנו הם התקבלו ועד -,)כגון

 ( שלהם. OCMליצרן המקורי )

 ם  את עקיבות החומר הנרכש ועקיבות הרכישה.את כל המסמכים המוכיחי BTSעל הספק להעביר לחברת  .2.4

ועד למקור הישיר שממנו  OCM-עקיבות הרכישה תכלול : שמות וכתובות של כל המשתתפים בשרשרת ההספקה,  מ .2.5

 הרכיב נרכש על ידי הספק.

 (, שהונפק על ידי יצרן הרכיב.COCעל הספק לצרף לכל משלוח את אישור ההתאמה להזמנה המקורית ) .2.6

 ( במידה ונדרש בהזמנה. COTרף לכל הספקה תעודת בדיקה מקורית )על הספק לצ .2.7

בכתב על כל אי התאמה או חריגה הקשורה למוצר שסופק ולציין את אופי החריגה  BTSעל הספק להזהיר את חברת  .2.8

 .כולל הודעה על חשד לקבלת רכיבים מזויפים


