Představení firmy ASPO CZ s.r.o.

ISO 9001:2008

Dostupnost 24 hodin 7 dní v týdnu
Zkušený tým s tradicí
Kontrola kvality, třídění dílů, opravy dílů, montáž
Quality control, Sorting, Rework, Preassembly

• Společnost byla založena v roce 2002
• ASPO CZ poskytuje především třídění, kontrolu, opravy a služby pro automotive
• ASPO CZ je certifikováno podle normy ISO 9001:2008
• ASPO CZ má vlastní třídící prostory v centru průmyslové zóny Rakovník
• Svou filozofií ASPO CZ dává šanci pro návrat k produktivnímu životu lidem s postižením

Jsme hrdí na tento úspěch a jsme odhodláni
neustále zlepšovat kvalitu služeb pro naše
zákazníky.

ASPO CZ je technicky založená společnost
specializující se na:


Výrobní management



Třídění a zabezpečení



Kontrolní služby



Podpora systému managementu

Proč zvolit naše třídící a kontrolní práce



Nabízíme kompletní služby – sorting, rework, kontrolu, montáž, výrobu



10-ti letou praxi v oboru



Disponujeme širokou základnou operátorů v třísměnném provozu



Vedeme a uchováváme přehlednou dokumentaci jednotlivých projektů



Máme sjednané pojištění odpovědnosti za škodu do výše 15 mil. Kč



Na objednávku klientů reagujeme do dvou hodin



Poskytujeme služby, které splňují nebo překračují očekávání naších zákazníků

Výrobní management

• S více než 9 letou praxí s projektovými zkušenostmi v inženýrství, poradenství, kontrole
a podpoře výroby si ASPO CZ vybudovalo silnou pozici úspěšného poskytovatele
podpory v automobilovém průmyslu.
• Naše organizační, průmyslové schopnosti a kvalitativní zkušenosti jsou podporovány
zkušenostmi všeobecného a finančního managementu což umožňuje naší firmě nabídnout
širokou škálu výrobních podpůrných služeb speciálně navrhnutých na základě
individuálních potřeb vašich zákazníků.
• ASPO CZ je jako regionální dodavatel schopen provozovat svoje služby v okolí do 100km
od Prahy a Rakovníka.
• ASPO CZ je velmi silně zákaznicky orientováno.

Třídění a zabezpečení

• Disponujeme zkušenými inspektory, auditory, kteří mohou poskytovat služby ve
vašich/našich prostorách.
• Zkušenosti máme především s plasty, odlitky, výlisky, gumou, sklem, PCB,
opracováním plochy a montážemi.
• Klientské specifické reporty jsou k dispozici pro všechny projekty. Můžeme také
vytvořit písemné nebo fotografické pracovní instrukce.
• Veškeré pracovní pokyny jsou schváleny před zahájením prací.
• Ověřujeme specifické rozměry produktu a materiálu - zaznamenáváme výsledky.
• Vypracujeme dokumentaci o počtu kusů zpracovaných v projektu, počtu nekonformních
dílů, časů jednotlivých operací apod.
• Provozujeme webovou online komunikaci o výsledcích a průběhu třídění/reworku.
• Pravidelně provádíme zaškolování – trénink operátorů, důsledné kontroly operátorů,
plnění norem nastavených před zahájením kontroly.

Kontrolní služby

• Třídění dílů/Sorting

vytřídíme a klasifikujeme komponenty, které nesplňují požadavky zákazníků dle vizuální kontroly,
elektrických testů, rozměrové kontroly.

• Opravy komponentů/Rework

přepracujeme neshodné komponenty tak, aby splnily požadavky zákazníků na kvalitu
(broušení, pilování, ořez, měření pomocí posuvných měřidel, kalibrů …). Vše zpracujeme
s minimální dobou oznámení.

• Kontrola kvality/Quality control

zkontrolujeme komponenty na základě reklamace, ať již od vašeho zákazníka, nebo od vás samotných.
Provedeme preventivní kontroly výrobků dle vámi zadaných instrukcí.

• Sekurizace/Securization

100%ně třídíme komponenty před uvolněním do výrobního procesu zákazníka. Nabízená spolehlivost a
stálost procesu sekurizace je velmi důležitá, aby se zamezilo použití nekonformních produktů.

Kontrolní služby
• Předmontáž, výroba/Preassembly, Production
zkompletujeme podsestavy i celky dle požadavků zákazníka tak, aby byly zabezpečeny
rychle, profesionálně a cenově efektivní přesné služby.

• Balení, značení/Packaging, Labelling
provedeme inspekci komponentů, balení, přebalování dílů, značení a evidenci
komponentů pro identifikaci – dle požadavků zákazníka.

• Vstupní, výstupní, mezioperační kontrola/Incoming inspection
provedeme vstupní kontrolu komponentů - namátková rozměrová a vizuální kontrola
porovnáním prvního vzorku vs. dodávky a výkresu, kontrola balení a výkresu.

• Čištění boxů/Maintenance of returnable packaging
čištění, mytí, skladování, roztřiďování, lepení etiket vratných i nevratných boxů a obalů.

• Logistika/Logistic
dopravíme vaše zboží na místo určení.

• Přefakturace/Re-billing/Charge back
zabezpečíme přefakturaci nákladů na vašeho dodavatele.

• Reporting
dokážeme sesbírat a uchovávat data podle potřeb jednotlivých projektů. Přizpůsobený
reporting je zahrnut ve standardních nákladech, pokud není nutná speciální
nestandardní příprava pro vývoj zakázky. Zprávy a faktury mohou být poskytnuty
prostřednictvím e-mailu, faxem nebo poštou.

Podpora systému managementu

• Partnerství
Spolupracujeme se stálými a dlouhodobými zákazníky tak, aby win-win prostředí a procento
spokojenosti našich zákazníků se blížilo k číslu 100.

• Komunikace

Dobrá komunikace zajišťuje úspěch, plány jsou pevně stanoveny, změny prováděny, jsou dodržovány
instrukce a termíny jsou plněny. E-mail, fax, telefon a internetové stránky používáme ke komunikaci a
zajištění potřeb našich zákazníků.

• Vstřícnost

On-line dodávky fungují 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Reagujeme na mimořádné události a jsme
připraveni poskytnout našim zákazníkům to, co potřebují. Máme stanovenou dobu odezvy na servisní
požadavky na dvě hodiny, pokud nařízení našich zákazníků nestanoví jinak.

Podpora systému managementu

• Uvědomělost nákladů
Jsme si vědomi toho, že náklady jsou hlavním faktorem při získávání a udržení zákazníků.
Hledáme způsoby, jak zlepšit kontrolní procesy a snížit celkové náklady na projekt a to nejen pro
sebe, ale i pro naše zákazníky.

• Projektová struktura
Spolupracujeme se zákazníky při definování konkrétních požadavků projektu. Tato podrobná
spolupráce zajišťuje, že každý projekt je jasně chápán a definován ještě před samotným
zahájením prací. Jsme schopni připravit pokyny a postupky (v případě nedoložení zákazníkem).
Podrobnosti o každém projektu jsou potvrzeny písemně se zákazníkem k zabránění výskytu chyb
a nedorozumění.

• Kvalitní podpora
Nabízíme kvalitní technickou podporu, která zahrnuje zpracování pracovních instrukcí, nápravná
opatření - analýzu základních příčin, work flow hodnocení a statistické analýzy. Používáme
metody, které nám pomáhají určit problematické oblasti, odstranit prodlevy, zvýšit zisky.
To znamená úsporu pro nás i pro naše zákazníky.

ISO 9001:2008

• ASPO CZ je certifikovaná společnost dle ISO 9001:2008. Poskytujeme služby, které splňují
nebo překračují očekávání našich zákazníků z hlediska času, nákladů a kvality. Měříme
parametry našeho výkonu a jsme motivováni k neustálému zlepšování našich nabízených
služeb ve prospěch našich zákazníků.

• Úzce spolupracujeme s firmou Valeo Autoklimatizace od roku 2005, jako partner zajištění
detekce a reworku nekvality.
• Zkušenosti v automobilovém průmyslu a jejich přímou znalost systémů jakosti a výrobní
problémy nám dává neocenitelné zkušenosti.

• Zkušenosti v automotive, systémech jakosti, výrobní problémy v kombinaci s tříděním,
kontrolou kvality, opravou dílů nám umožňuje nabízet komplexní služby pro naše klienty a
zároveň neocenitelné zkušenosti pro nás.

• Reference: Valeo Autoklimatizace, Eberspacher, InterControl,
Procter and Gamble - Rakona, MPD plus, Arvato services, atd…

Vlastní třídící prostory - TOS

ASPO ve VALEO Rakovnik – divize CP

V případě vašeho zájmu nás neváhejte
kontaktovat:
Výrobní provozovna

Administrativní kancelář

ASPO CZ s.r.o.
(bývalý areál TOS)
Kuštova 637
269 01 Rakovník
Česká republika
Radek Cír
mob.:+420 773 000 325
rcir@aspocz.eu

ASPO CZ s.r.o.

Informace v angličtině
Aleš Duba
+420 607 875 935
ales.duba@aspocz.eu

www.aspocz.eu

Huřviny 67
270 36 Lubná u Rakovníka
Česká republika
Miloň Cír
mob.:+420 777 321 144
mcir@aspocz.eu

