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O FIRMIE

Cert Partner jest rodzinną firmą, która od 18 lat zajmuje się oceną
zgodności produktów z wymaganiami bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w bezpieczeństwie maszyn i produktów, podlegających
wymaganiom oznaczenia CE. Prowadzimy szkolenia, doradzamy,
przeprowadzamy audyty i pomagamy naszym klientom dostosować produkty do wymagań bezpieczeństwa. Dostarczamy również
oprogramowanie wspomagające proces oceny zgodności, oceny
ryzyka i certyfikacji maszyn. Realizujemy projekty dla najmniejszych
i największych światowych firm produkcyjnych, wspierając je naszą
ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Wspomagamy również najbardziej znane na świecie jednostki certyfikujące.

OBSŁUGIWANI KLIENCI

Wśród klientów, którym świadczymy kompleksową pomoc, są m.in.:
 producenci – pomagamy w ocenie zgodności ich wyrobów,
 użytkownicy – sprawdzamy, czy dostarczone im wyroby są zgodne
z wymaganiami,
 firmy certyfikujące i jednostki badawcze – pomagamy w przygotowaniu ich klientów do badań i certyfikacji,
 inne instytucje – wspieramy je w działaniach prewencyjnych,
np. w zwiększeniu świadomości rynku w zakresie wymagań
bezpieczeństwa.

OFERTA SZKOLEŃ

Zapewniamy szeroką ofertę szkoleń praktycznych
omawiających:
 najważniejsze wymagania przepisów krajowych
i europejskich: dyrektywa maszynowa, niskonapięciowa, radiowa RED, kompatybilność elektromagnetyczna, minimalne wymagania BHP,
 szczegółowo wybrane wymagania przepisów
krajowych / europejskich, a także wymagania
norm i specyfikacji technicznych: instrukcja
obsługi maszyn wg EN ISO 20607, algorytm
wyznaczania Poziomu Nienaruszalności SIL,
wyposażenie elektryczne maszyn, norma EN
ISO 13849.
Szkolenia przeprowadzamy w formie otwartej
dla przedstawicieli różnych firm oraz zamkniętej
według indywidualnego programu zamówionego
przez firmę. Szkolenia realizujemy stacjonarnie
oraz online live.

DORADZTWO I INNE USŁUGI

Ważnym obszarem naszej działalności jest również doradztwo oraz projekty wdrożenia. Zaufało
nam już wiele firm, którym pomogliśmy w temacie:
 oznaczenia CE, minimalnych wymagań BHP,
innych przepisów prawnych,
 norm i innych specyfikacji technicznych,
 znaków i systemów certyfikacji dobrowolnej
(m.in. znak GS, ISO 9001, ISO/TS 16949 itp.).
Efektywność pracy w każdym obszarze zależy
w dużej mierze od narzędzi, jakich do tej pracy
użyjemy. W zakresie oceny zgodności funkcjonują
różne narzędzia, dzięki którym ta sama praca
może być łatwa i przyjemna lub wręcz odwrotnie.
Jeżeli Państwa celem jest samodzielne ocenianie zgodności swoich produktów z wymaganiami
przepisów czy norm, możemy Państwu pomóc
w doborze najbardziej odpowiednich narzędzi.
Polecamy oprogramowanie Safexpert, które
wspomaga tworzenie oraz zarządzanie dokumentacją. Narzędzie prowadzące krok po kroku
do oznakowania CE maszyn i urządzeń.
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