TEDARİKÇİ EL KİTABI

AMAÇ

FlexLink tedarikçileri, geliştirme faaliyetlerimiz, sürdürülebilir hedeflerimiz ve
müşteri değeri sağlamadaki başarımız için çok önemlidir. Bu el kitabı, bizimle
küresel veya yerel düzeyde çalışan tüm tedarikçiler için bir kılavuz olmayı
amaçlamaktadır.
Umarız bu el kitabını faydalı bulursunuz. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen Şirketin merkezindeki Satın Alma
Müdürü veya Sürdürülebilirlik Müdürü ile iletişime geçmekten çekinmeyin.

FlexLink, tüm tedarikçilerin ilgili performanslarda
sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Uluslararası
Standartların (ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001)
en son sürümüne dayalı sistemler geliştirmesini
şart koşar.
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1. Amaç
Tedarikçi el kitabının amacı,değerlerimiz, beklentilerimiz,
gereksinimlerimiz ve yolumuz sizinle uzun vadeli ilişkiyi
kolaylaştırmak için çalışıyoruz tedarikçimiz. Bu el kitabı,
aşağıdakiler için bir kılavuz olmayı amaçlamaktadır: bizimle
küresel veya yerel düzeyde çalışan tüm tedarikçiler.
Degerlerimiz
•
•
•
•

Saygı duymak
Sorumluluk
Bilgi
Tutku

•
•
•

Tedarikçileri rasyonel ve net standartlara göre seçiyoruz:
kalite, maliyet, teslimat süresi, yenilikçilik, sürdürülebilirlik,
sürekli iyileştirmeler ve karlı büyüme için ortak değerler
Irk, milliyet, büyüklük, mülkiyet farkı gözetmeksizin tüm
tedarikçilerle çalışırız
Karşılıklı güvene dayalı, güçlü ve faydalı uzun vadeli ilişkiler
kurar ve sürdürürüz

Ayrıca, tesisleri ve süreçleri boyunca enerji kullanımlarını
azaltarak, atıkları ve su tüketimini azaltarak çevresel etkilerini
azaltmak için amaç ve hedefler belirleyen sürdürülebilir
tedarikçiler arıyoruz.

4. Uyma
2. Kapsam
Tedarikçiler, içinde bulundukları tüm şirketleri veya
profesyonelleri içerir. FlexLink, hammadde, yarı mamul
malzeme satın alır, ekipman, makine veya diğer mal veya
hizmetler.

3. Sürdürülebilir tedarik
Coesia Group'un bir şirketi olarak etiğin bir herhangi bir
sürdürülebilir faaliyetin kurucu unsuru ve bu değer
davranışlarımızda bize ilham verir. Sürekli odaklanıyoruz
dürüstlük, adil rekabet ve geçerli mevzuata uygunluk
faaliyet gösterdiğimiz her yerde yasalar.
Her tedarikçinin aşağıdaki ilkeleri uygulamasını bekleriz
Coesia Etik Kuralları.
Ayrıca, bu değerleri korumamıza destek olmak için, Yolsuzlukla
Mücadele Yönergelerimizi geliştirdik, somutve tüm günlük
aktivitelerimizi yönlendiren yardımcı bir araç. NS
Yönergelerin içeriği, korurken paydaşlarımız için katma değer
yaratmak-kuruluşumuzun ve toplumun temel değerlerini
büyük.
Tedarikçilerimizle ilgili olarak sadece iş kuracağız. doğruluk,
adalet, bütünlük, sadakat ve mesleki dürüstlük ilkelerimizi
yerine getiren ilişkiler. Tedarikçilerle ilişkilerimizi her zaman
doğru, şeffaf, adil ve işbirlikçi bir şekilde yöneteceğiz.
Çalışanlarımızın, başkalarının davranışlarını etkilemek ve
gereksiz menfaatler veya lehte muamele elde etmek için para,
menfaat ve hatta ücretsiz avantajlar kabul etmesi veya teklif
etmesi kesinlikle yasaktır.
Tedarikçiler ve Alt Yükleniciler, bunu kabul ederek el kitabı
Yolsuzlukla Mücadele Yönergelerimize uymayı kabul ediyor ve
beyan:
“İş faaliyetlerini sadakatle, adaletle yürütmek,
şeffaflık, dürüstlük ve tüm kurallara uygun olarak
kanunlar ve yönetmelikler."

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde dürüstlük, adil rekabet ve yasa
ve yönetmeliklere saygı ile hareket ediyoruz. Bu karar, sağlam
bir itibarı teşvik edebilecek ve rekabet avantajı yaratabilecek
önemli bir iş ön koşuludur.
Kurumsal Sorumluluğun genişlediğini de biliyoruz uyumluluğun
ötesindedir ve bu nedenle FlexLink, geçerli tüm yasalara tam
uyum taahhüdümüzü paylaşan tedarikçilerle ortaklıklar arar.
FlexLink ayrıca sorumlu uygulamaların gösterilmesini bir
tedarikçinin uzun vadeli sürdürülebilirliğinin bir göstergesi
olarak değerlendirir ve sorumlu tedarikçilerle ortaklıkları
işimizin temel bir bileşeni olarak kabul ederiz. FlexLink ile
işbirliğine ilişkin
yasal, çevresel, sağlık ve güvenlik taleplerine uyumla ilgili
sorunlar ortaya çıkarsa, tedarikçiler bunu derhal FlexLink'e
bildirecektir.
Çatışma Mineralleri
FlexLink, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRCO), komşu ülkeler
ve diğer "yüksek riskli" maden madenciliğinde şiddet ve insan
hakları ihlallerini sona erdirme çabalarını destekleme konusundaki
değerlerimizi ve taahhüdümüzü paylaşan tedarikçilerden makale
ve malzeme tedarik etmeye kararlıdır. “coğrafi alanlar.
FlexLink, tüm tedarikçilerin Sorumlu Mineraller Girişimi (RMI)
tarafından oluşturulan standart raporlama şablonundan uyarlanmış
bir Çatışma Mineralleri Tedarikçi Beyannamesi doldurmasını
zorunlu kılar ve bu, Çatışma Mineralleri içerebilecek herhangi bir
ürünün "yüksek riskli" coğrafi bölgelerden tedarik edilmediğini
gösterir.
Tedarikçilerimizden, Çatışma Mineralleri ile ilgili konumlarını ve
politikalarını kendi alt tedarikçilerine benimsemelerini,
uygulamalarını ve iletmelerini ve mümkün olduğunda
tedarikçilerinden benzer uygulama ve politikaları
benimsemelerini ve uygulamalarını talep ediyoruz. FlexLink,
tedarikçilerinden, "çatışmasız" sertifikası da dahil olmak üzere,
ihtilaflı maden tedarik zincirlerine ilişkin daha fazla kanıt
sağlamalarını talep etme hakkını saklı tutar.
REACH

Her bir tedarikçinin bizim ilkelerimizi uygulamasını bekleriz.
Etik Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele Yönergeleri. uyma
bu belgelerle birlikte düzenli denetimler sırasında
doğrulanacaktır.
Değerlerimizi ve aşağıdaki ilkeleri uygularız:
•

•
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Tedarikçilerle iş her zaman karşılıklı saygı ve mesleki
etik çerçevesinde yürütülür. Yüksek performanslı
yenilikçi çözümler ve müşteri değeri yaratmayı
hedefliyoruz
İyi bir müşteri olmaya, tedarikçilerimize adil ve eşit
davranmaya ve bir güven ve saygı bağı oluşturmaya
inanıyoruz

FlexLink, Kimyasal Maddelerin, Müstahzarların ve Maddelerin
sevkiyatlarıyla ilgili olarak Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,
Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanması (REACH) ile ilgili en son Avrupa
yönetmeliğine uymamızı sağlamayı taahhüt eder.
Tüm tedarikçilerin REACH Uygunluğunu tamamlaması gerekir
Tedarikçinin kaynak veya sevkiyat yapmadığını belirten beyan
Maddeler, Müstahzarlar veya Eşyalar, ya doğrudan veya dolaylı
olarak, AB üyesi olmayan bir ülkeden FlexLink'e ve REACH
tarafından öngörülen tüm gerekliliklere uygunluk düzenleme.
Tedarikçi tarafından sağlanan tüm Güvenlik Bilgi Formları
tedarik ettikleri ülkenin dilinde olmalıdır onların ürünleri).

RoHS 3

7. Tedarikçiler İçin Kalite Standartları

FlexLink, tüm bölümlerle uyumluluğu sağlamayı taahhüt eder.
ilgili en son Avrupa Parlamentosu Direktifinin Tehlikeli
Maddelerin Elektrik ve Elektronik Ekipman (RoHS 3)
Tüm tedarikçilerin RoHS 3 Uygunluğunu tamamlaması
gerekir tarafından kısıtlanabilecek herhangi bir materyali
tanımlayan beyan bu mevzuat ve eğer öyleyse, bu
maddelerin bir uygun EU işareti. Bir Yönerge olarak, bu
mevzuat aynı zamanda ülkeye özgü mevzuata ve
gereksinimlere tabi olacaktır.

FlexLink, tüm tedarikçilerin geliştirmesini ve bakımını
yapmasını gerektirir dayalı bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS)
Uluslararası Standart ISO 9001. KYS aşağıdakileri
karşılamalıdır: iletişim dahil olmak üzere bu kılavuzda
tanımlanan gereksinimler Tüm faaliyetleri sıralamak,
belirlemek, koordine etmek ve kontrol etmek
tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve teslim etmek için gerekli
(doğrudan veya dolaylı olarak) FlexLink'e kaliteli bir ürün veya
hizmet sunarken, tüm alanlarda sürekli iyileştirme ve
performansı hedefleyen organizasyonlarının alanları.

GDPR

Üçüncü taraf KYS sertifikası

Tüm tedarikçilerin gereksinimlere uyması beklenir Avrupa
Genel Veri Korumasının en son sürümünün kullanım,
depolama ve kullanımla ilgili yönetmelikler ve yerel yasalar
gereksiz verilerin zamanında silinmesi. İstendiğinde,
tedarikçilerin hangi verilerin olduğunu göstermeleri gerekir.
saklanan ve verilerin ne için kullanıldığı ve kanıtlanması veya
silme, yazılı veya denetim yoluyla; eğer öyleyse gerekli.

Tedarikçiler en azından ISO'ya kayıtlı üçüncü taraf olacaktır.
9001, uygun kapsam için, akredite bir üçüncü tarafça
belgelendirme kuruluşu ve FlexLink'e geçerli belgenin bir
kopyasını sağlayın sertifika. Yukarıdakileri karşılamayan
tedarikçilerin kullanımı gereklilik duruma göre ele alınacaktır.

Ülke ve Menşe Şahadetnamesi

Alt yüklenicilere ve alt tedarikçilere karşı sorumluluk

Tedarikçilerin, Menşe Ülkesini listelemeleri gerekir. ticari
faturalarında her bir satır öğesi. Eğer mümkünse, COO
bilgilerini paketleme listesine eklemek de bilgi için takip
taleplerinden kaçınmada çok faydalıdır. Talep edildiğinde,
tedarikçiler ayrıca yetkili bir Menşe Şahadetnamesi, belirli
Tercihtial Ticaret Anlaşma(lar)ı.

Birincil tedarikçiler, alt yüklenicilerin ve alt tedarikçilerin
geçerli bir üçüncü taraf Kalite Yönetimine sahip olması
Sağlanmışsa, ISO 9001'e göre sistem sertifikası malzeme,
hizmet veya taşeron operasyonun etkisi vardır. ürün
kalitesi veya ürünün fiziksel özellikleri hakkında FlexLink'e
verilir. Bu gereklilik karşılanmazsa, tedarikçiler taşeron
veya alt tedarikçi kullanmasına izin verilmez FlexLink
tarafından önceden onay verilmedikçe.

5. Yenilik

Tedarikçi seçimi

Tedarikçilerimizle birlikte, üretim süreci ve malzemeleri
içinde yeni sürdürülebilir teknolojiler bulmaya ve
geliştirmeye kararlıyız.

6. Fikri Mülkiyet ve Gizli Bilgi
Herhangi bir hassas kişiyle işbirliği yapmadan veya bunları
açıklamadan önce vakalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere bir tedarikçiye bilgi bir tedarikçinin geliştirme
iyileştirme ile meşgul olduğu durumlarda-tescilli bir ürün /
FlexLink bileşeni ve/ veya Ar-Ge geliştirme ve test etme, geri
dönmeleri gerekmektedir. FlexLink'e uygun şekilde
imzalanmış bir Gizlilik Sözleşmesi (NDA)
.
Tedarikçilere sağlanan tüm bilgi ve belgeler FlexLink Fikri
Mülkiyeti olarak kabul edilecektir. Herhangi tedarikçi
tarafından oluşturulan ilgili fikri mülkiyet hakları ürün veya
bileşenle ilgili olarak da usulüne uygun olarak FlexLink'in
patent başvurusunda bulunmasını sağlamak için FlexLink'e
devredildi veya bu tür ürünlerin ticari kullanımına yönelik
tasarım koruması kısıtlama olmaksızın geliştirme veya
iyileştirme.
FlexLink gizli bilgilerinin yetkisiz kullanımlar için kullanılması bu
tür gizli bilgilerin amaçları ve/veya ifşası yetkisiz kuruluşlara
veya kişilere FlexLink neden olabilir önemli zarar. Gizlilik
Sözleşmesinin herhangi bir ihlali veya bir tanesinin
imzalanmaması, bir tedarikçinin aşağıdaki şekilde devam
etmesini engeller: veya bir FlexLink tedarikçisi olarak
değerlendirilmek üzere.
Takım ve Fikstürler
Bazı ürünler, FlexLink'in sahip olduğu varlıkları gerektirebilir.
tedarikçiye sevk edilecektir. Varlıklar kullanılacak yalnızca
geliştirilmesi, üretilmesi ve test edilmesi için Yalnızca
FlexLink ürünleri.

Tedarikçi seçim sürecinde Kurallarımızı uygularız. etik.
FlexLink'in tüm potansiyel tedarikçilerini şu alanlarda
değerlendiririz: aşağıdaki alanlar: finansal, müşteri yapısı,
kalite, teslimat süreci, yönetim.
Tedarikçi değerlendirmesi
Tedarikçilerimizi sistem, süreçler ve ürün kalitesi açısından
değerlendiriyoruz:
•

•
•

Sistem ve süreçler: Tüm tedarikçiler (Alt tedarikçiler),
FlexLink'in Tedarikçi Denetimi faaliyetleri gerçekleştirmesi
için FlexLink'in üretim konumlarına erişmesine izin
verecektir. Tedarikçiler, FlexLink temsilcileriyle tam olarak
işbirliği yapacak ve üzerinde anlaşmaya varılan
değişiklikleri uygulayacaktır.
Ürün kalitesi: Ürünleri teslim eden tüm tedarikçiler (Alt
tedarikçiler) hem Gelişmiş Ürün Kalite Planlamamızda
(APQP) değerlendirilecektir.
Yapılan herhangi bir CSR veya GRI raporuyla birlikte
yürütülen herhangi bir çevresel ve sosyal etki
değerlendirmesi

.
Yeni bir tedarikçi değerlendirilirken aşağıdaki kapasiteler
dikkate alındı:
•
•
•
•
•
•

Kalite sistemi
Şikayet ele alma süreci
Uygunsuzluk yönetimi ve raporlaması
Test prosedürleri
İşyeri organizasyonu (5S uygulamaları)
Kalibrasyon

Tüm taşeronlar ve bileşen tedarikçileri değerlendirilir her
yerel birimde tanımlanan kriterlere göre.
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Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması (APQP)
Teknik dokümantasyon anlaşması
Teknik belgeler, FlexLink tarafından çizimler, malzeme spesifikasyonları,
işlemler, paketleme, teslimat, vs.'den oluşan spesifikasyonlar şeklinde
sağlanır. Bu spesifikasyonlara bireysel satın alma siparişlerinde veya
sözleşmelerde atıfta bulunulacaktır. Tedarikçiler, nihai ürün
spesifikasyonları ve müteakip değişikliklerle ilgili anlaşmalarını FlexLink'e
resmi olarak teyit edecektir.
Belgelenmiş kanıtlar saklanacak ve FlexLink'e sunulacaktır.
FlexLink PSD tedarikçileri – FSA (FlexLink Tedarikçi Arşivi)
Belgeler, özellikler ve CAD modelleri yayınlandı FSA'da.
Tedarikçilerin satın alma ile iletişime geçmesi gerekir
FlexLink Tedarikçi Arşivi'nin nasıl kullanılacağına ilişkin
talimatları almak için departmana gidin.
Kusurlar ve sapmalar
Tedarikçilerin, olası ürün arızalarını en aza indirmek için
kusurları sürekli olarak izlemesi ve belgelemesi gerekir.
Belgelenmiş kanıtlar saklanacak ve FlexLink'e sunulacaktır.
Süreçte başarısızlık riski

•
•
•
•
•
•
•
•

Tedarikçinin farklı bir üretim tesisine taşınacak alet, makine
veya tesisat kullanan üretimi taşırken
Üretim sürecindeki değişiklikler
Hammaddeler veya satın alınan parçalar veya hizmetler için
taşeron değişikliği, örn. ısıl işlem veya kaplama
Yeni üretim aracı
Üretim aletlerinde veya makinelerinde önemli değişiklikler
(Kapsamlı onarımlar)
Muayene veya test yöntemlerinde önemli değişiklikler
FlexLink'in özel isteğine göre
Tedarikçinin isteğine göre

Her İlk Numune aşağıdakilere sahip olacaktır: (Şartname)
•
•
•
•
•
•
•
•

Varsa, ızgara veya saat olarak işaretlenmiş üretim tarihi
Ürün numarası
Malzeme kodu
Boşluk kodu
Ürün paketi ve etiketi
Uygunsa yüzey işleme
FlexLink tarafından hazırlanan "FlexLink için İlk
Numune"yi gösteren bir etiket
Spesifikasyonlarda belirtilen tüm ölçümlerin ve
niteliklerin doğrulandığı ölçüm protokolü
Varsa, Sapma Onay İstekleri (DAR)

Tedarikçiler, taşeron operasyonlar ve teslimat dahil olmak üzere •
süreç boyunca kusurların olası oluşumunu ve kusurların tespit
edilememe olasılığını değerlendirmek için yapılandırılmış bir
faaliyet planı uygulayacak, sürdürecek ve belgeleyecektir. Bu
Gerekirse, bundan sapmalar üzerinde anlaşmaya varılabilir.
tür faaliyetler için girdiler, müşteri girdilerinin yanı sıra mevcut
siparişe bağlantı.
verilere dayalı olacaktır.
Çıktı, yeterli iyileştirme eylemlerine öncelik vermek ve süreç
rotasını ve tedarikçi kontrol planını sonuçlandırmak için risk
değerlendirmesini nicelleştirecektir.

İlk numune, üzerinde belirtilen adrese gönderilecektir. satın
alma emrini veren kişinin dikkatine Emir.
Muayene protokolü şunları içerecektir:

Belgelenmiş kanıtlar saklanacak ve FlexLink'e sunulacaktır.
Üretim Onay Süreci
Doğrudan malzeme
Tanım: dönüştürülecek veya bir ürün olarak kullanılacak
herhangi bir ürün FlexLink bitmiş ürün.
Ürün tipine bağlı olarak FlexLink, spesifikasyonlara
uygunluğu doğrulamak için gerekli belirli faaliyetler hakkında
tedarikçileri bilgilendirecektir. tanımlamalar. FlexLink, belirli
bir kaynağın kullanımını zorunlu kılarsa veya taşeron, bir
şartnamenin parçası olarak, tedarikçiler sadece
belirtilenlerden satın alın. Bu gibi durumlarda tedarikçiler
yine de taşeron parçaların kalitesini sağlamakla yükümlüdür,
malzeme ve hizmetler.
Dolaylı malzeme
Tanım: Bir FlexLink bitmiş ürününe dönüştürülmeyecek, ancak
bitmiş ürünler üzerinde etkisi olan (ör. yağlayıcılar, aletler ve
ölçüm cihazları) mağaza tedarik ürünleri, ekipmanı veya
hizmetleri. FlexLink'in dolaylı malzeme onayı için özel bir
prosedürü yoktur. Durum bazında tanımlanmış bir durumda
olacaktır.
Ürün onayı
İlk Numune (IS): tedarikçinin belgelenmiş özelliklere göre
üretmektedir.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eşya yok
Çizim No. ve revizyon
Tarih
Ölçümden sorumlu
Protokole karşılık gelen işaretli çizim
Diğer tüm gereksinimler (renk, malzeme vb.) kontrol
edilmeli ve not edilmelidir
Bir mastar kullanılıyorsa, i.d. ile belirtilmelidir. protokoldeki
numara
FlexLink sipariş numarası
Ölçüm için kullanılan ekipman

Ölçüm protokolü ve değerleri tercihen yazılır ve el yazısı değil.
Dil İngilizce olmalıdır. Eğer mümkünse, dijital formatta ölçüm
protokolü e-posta ile adresine gönderilecektir. sorumlu alıcı
veya diğer belirtilen alıcı.
Tolerans dışı olan ölçümler işaretlenmelidir.protokol. Dahil
olmak üzere tüm boyutlar ölçülmelidir. geometrik toleranslar.
Tedarikçilerin İlk Numuneleri (IS) aşağıdakilerle
göndermelerine izin verilmez: bu kararlaştırılmadıkça tolerans
dışı boyutlar FlexLink ile ve Sapma Onayı ile belgelenmiştir
İstek (DAR).

Bir İlk Numune şu durumlarda gereklidir:

Tedarikçilerin "Üretim Ürünleri" tedarik etmesine izin verilmez
FlexLink'ten ürün onayı onayına kadar.

•

Üretim başlangıcı

•
•

7

Mevcut veya yeni bir ürün için yeni bir tedarikçinin
kullanılması
Yeni bir ürünün geliştirilmesi ile bağlantılı olarak
Üründe çizim, özellik veya malzemeyle ilgili değişiklikler
(RFQ'lar dahil)

FlexLink'ten alınan onay, tedarikçileri APQP'de planlanan
tüm faaliyetlerin doğrulanması sorumluluğu aşaması
tamamlanmış ve seri üretime uygun hale getirilmiştir.

Kaliteli toplantılar
FlexLink, düzenli olarak mal, ürün ve hizmet sağlayan şirketlerle
kaliteli toplantılar düzenler.
FlexLink, tedarikçilerimizin bu tedarikçi el kitabına ve ayrıca
aşağıdakiler tarafından verilen talimatlara ve prosedürlere
uymasını gerektirir:
dahil alıcılar:
•

•
•

FlexLink'in ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri
ve hizmetleri sağlamak için tutarlı ve maliyet etkin bir
şekilde üretmek için tesisleri, süreçleri, kalite sistemlerini
ve personeli yönetin
APQP (Gelişmiş Ürün Kalite Planlaması) geliştirmek ve
uygulamak
Sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin spesifikasyonlara göre
tamamlandığına dair kanıt sağlayın

Üretme
Tedarikçilerin tesis yerleşimleri, malzeme seyahatini en aza
indirmelidir, uyumlu hale getirilmesini kolaylaştıran tüm
operasyonlar arasında ve arasında malzeme akışı.
Operasyonların ve süreçlerin düzeni ve temizliği iyi muhafaza
edilecek ve sistematik olarak iyileştirilecektir.
Tedarikçiler, temel proses makinelerini/ekipmanlarını
belirleyecektir. ve aşağıdakiler gibi etkili toplam önleyici bakım
geliştirin:
•
•
•
•

Operatörler tarafından düzenli bakım
Sabit aralıklı muayene
Düzeltici bakım
Bakım performansının sürekli gözden geçirilmesi

Ürünleri ve süreçleri etkileyen değişiklikler önceden
FlexLink'ten onay.

8. Çevre, Sağlık ve Güvenlik ve Enerji
Tedarikçiler, FlexLink Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) ve Enerji
politikalarının ilkelerini benimseyecektir.
Tedarikçilerin aktif olarak uygulaması ve sürdürmesi gerekir
dünya çapında tanınan Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yönetim
Sistemleri. Sağlam bir HSE programı azaltır insan sağlığı ve
çevre üzerindeki operasyonel etki sürdürülebilir bir yol.
Üretim tesisleri tüm hükümet standartlarına uygun olacaktır.
yasaklanmış, kısıtlanmış ve tehlikeli maddelere ilişkin güvenlik
ve çevre düzenlemeleri ve bunların belgelenmiş kanıtları
istendiğinde uygunluk sağlanacaktır.
FlexLink, çalışması sırasında enerji performansını da dikkate
alacaktır. hizmetlerin, ürünlerin satın alınması için seçim süreci,
ekipman veya enerji kaynağı.
Tedarikçilerin, ürün yaşam döngüsü boyunca enerji
verimliliğine ulaşma koşullarının karşılanmasını sağlamak
için enerji politikamızı ve amaçlarını anlamalarını istiyoruz.
Üçüncü taraf Sağlık ve Güvenlik ve Çevre sertifikası
Tedarikçiler en azından ISO'ya kayıtlı üçüncü taraf olacaktır.
45001 ve 14001, akredite bir üçüncü taraf sertifikasyon
kuruluşu tarafından uygun kapsam için ve FlexLink'e geçerli
sertifikaların bir kopyasını sağlayın. Yukarıdaki gereksinimi
karşılamayan tedarikçilerin kullanımı, duruma göre ele
alınacaktır.

9. Devamlı gelişim
Tedarikçiler, FlexLink ile işbirliği içinde şunları geliştirecek ve
karşı temel performans göstergelerini (KPI'lar) düzenli olarak
gözden geçirin.hedefler ve kaliteyi etkileyebilecek tüm
eğilimleri belirlemek veya performans ve iyileştirme için
stratejiler belirlemek. Tedarikçiler, FlexLink ürünleriyle ilgili
süreç verimliliği, hammaddeler, maliyetler ve performans
özelliklerinde sürekli olarak iyileştirmeler belirlemeye teşvik
edilir ve hem tedarikçi hem de FlexLink için rekabet avantajı
sağlamaya yardımcı olur.

10. Tedarik zinciri

Uygun olmayan bir ürün veya şüpheli ürün, parçaların miktarını,
onay süresini ve/veya belirli parti numaraları veya üretim
dönem(ler)i.
Planlanan teslimatı etkileyebilecek bir durum ortaya çıkarsa
tedarikçi, FlexLink'i derhal bilgilendirecektir.
FlexLink'in gerekliliklerini karşılamayan herhangi bir ürün
veya hizmet kabul kriterleri, ister FlexLink'te ister finalde
bulunsun müşterinin tesisleri kayıt altına alınacak ve
tedarikçi bilgilendirildi.
Uygunsuzluk durumunda FlexLink,etkinliğini doğrulamak için
bir kalite denetimi gerçekleştirin. problem çözme ve düzeltici
faaliyet faaliyetleri. Etkili Düzeltici eylem, problemin çözümü
kadar önemlidir.
Etiketleme, paketleme ve nakliye
Tedarikçilerin belirli yerel rutinleri izlemesi gerekir
anlaşmalarda veya satınalma siparişlerinde ana hatlarıyla
belirtilir.
Şartlar ve koşullar
Tedarikçilerin Genel Hüküm ve Koşullara uyması gerekir Satın
Alma.
Faturalandırma
FlexLink'e gönderilen tüm faturalar aşağıdakileri içerecektir:
özellikler:
•
•

Her fatura, bir FlexLink satınalma siparişi numarasına
atıfta bulunmalıdır
Her fatura, ilgili ülke için geçerli olan mali ve yasal
gerekliliklere uygun olmalıdır

Bu gereksinimleri karşılamayan faturalar reddedilecektir. ve
tedarikçilere iade edilir.
Önemli Not:
Bu el kitabındaki yönergeler, imzalanmış herhangi bir belgeyi
geçersiz kılmaz. sözleşmeler, satın alma siparişleri, projeye
özel belgeler çizimler, teknik özellikler, standartlar veya özel
yeni veya benzersiz ürünler için talimatlar.

İş devamlılığı
Tedarikçilerin bir İş Sürekliliği geliştirmelerini veya Tedarik
Seviyesini korumalarını sağlamak için olağanüstü durum
kurtarma planı Sözleşmeler (SLA'lar) veya FlexLink ile yapılan
diğer resmi sözleşmeler.
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