
Vendor Inspectie

Vendor Surveillance Inspectie, soms aangeduid als broninspectie of onafhankelijke 
inspectie door derden, omvat inspectieactiviteiten die worden uitgevoerd bij de fabrikant 
op alle soorten nieuwbouw mechanische, roterende, elektrische en instrumentatie-
apparatuur die door klanten in de Petrochemische, Olie en gas, elektrische, 
farmaceutische en mijnindustrie. Leveranciersinspectiediensten bieden klanten 
vertrouwen dat aangekochte apparatuur aan de juiste specificaties voldoet en 
minimaliseert de financiële impact van defecte apparatuur. Het niveau van de geleverde 
inspectie wordt bepaald door de klant en is intrinsiek gekoppeld aan de betrokken 
apparatuur, de inkoopordervereisten en de technische specificaties / normen die van 
toepassing zijn op de apparatuur. Normaal gesproken wordt het inspectieniveau samen 
met de klant beoordeeld om ervoor te zorgen dat beide partijen volledig begrijpen wat 
van de ander wordt verwacht.

De Applus+ oplossing

Alle projecten worden voorzien met een toegewijde plaatselijke kantoor coördinator. Een 
centraal punt dat verantwoordelijk is voor het beheer van alle wereldwijde afroepingen 
van betreffende klant op een tijdige, precieze en efficiënte manier. De gedecodeerde 
coördinator onderhoudt nauw contact met de klant, inspecteurs en leveranciers om 
ervoor te zorgen dat inspectieschema's worden ingesteld en behaald, dat de 
communicatie snel wordt afgehandeld en dat de inspectie kant van het supply chain-
proces accuraat en transparant is. Om dit te bereiken, heeft Applus+ een compleet 
online managementcontrolesysteem ontwikkeld dat bekend staat als AMIS.
 
AMIS is een softwareprogramma dat in eigen beheer is ontworpen als een compleet 
kwaliteitsbeheerspakket voor de inspectie van leveranciers en de expeditie van technisch 
materiaal en apparatuur. AMIS optimaliseert de efficiëntie van de administratie door 
functies te automatiseren, zoals het toewijzen van opdrachten, budgetcontrole, het 
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volgen van non-conformiteiten, de status van orders, het plannen van bezoeken en het 
onderhouden van de volledige traceerbaarheid van alle documentatie en communicatie.
 
Applus + werkt met u samen om uw kwaliteit te bereiken behoeften op een snelle, 
professionele en efficiënte manier. Wij bieden ervaren, lokaal technisch personeel van 
een uitgebreid internationaal netwerk van gekwalificeerde, bekwame en technisch 
beoordeelde inspecteurs, strategisch gevestigd in de belangrijkste industriële 
productiegebieden van de wereld, en bieden zo een uitgebreide kosteneffectieve service 
aan onze klanten.
 
Vendor Surveillance Inspecteurs zijn bekend met een grote verscheidenheid aan 
standaarden / specificaties en rapportformulieren als resultaat van ons uitgebreide 
internationale klantenbestand. Alle rapporten worden technisch beoordeeld op 
volledigheid en correctheid door het lokale
Applus + kantoor voorafgaand aan de verzending van de klant. Omdat tijdigheid echter 
cruciaal is, hebben we onze eigen Key Performance Indicator-doelen, waarvan één 
betrekking heeft op de ommekeer of de indieningstijd van rapporten. Vendor 
Surreveilliance inspectie is een kern activiteit voor Applus +, gezien het een leidende 
dienst is in de wereldwijde energiemarkt van de afgelopen 20+ jaar.
 
Onze reputatie is gebaseerd op het beheer van wereldwijde raamovereenkomsten met 
veel van de grootste internationale oliecliënten (IOC's) en het leveren van volledige 
supply chain management-pakketten voor leveranciers aan grote projecten.
 

Doelgroep

Vendor Surveillance Inspectie is een integraal onderdeel van de inkoopactiviteiten van 
een klant, of dit nu tijdens de aanschaffase van een project is of tijdens onderhoud en 
upgrades van operationele assets. We kunnen inspectie bieden, of het een een-dag 
bezoek is of meerdere bezoeken aan alle bestellingen voor een heel project.
 
De omvang of het niveau van de inspectie wordt bepaald door de eisen van de klant die 
worden gecontroleerd door een kwaliteitsplan of inspectie- en testplan (ITP). De 
reikwijdte kan variëren van eindinspectie tot een intensief inspectieregime vanaf de pre-
productiebijeenkomst, door identificatie en inspectie van alle grondstoffen, inspecties in 
alle voorgeschreven hold-point-stadia, getuige zijn van alle tests, verificatie van alle 
documentatie en certificaten en een inspectie van de definitieve versie.
De exploitant of de aannemer van een project kan eisen dat inspecteurs van leveranciers 
zich ervan vergewissen dat apparatuur wordt geleverd in overeenstemming met de 
specificaties.
 

Belangrijkste voordelen voor de klant
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Leveranciersinspectie biedt de mogelijkheid om kwaliteits kwesties vroegtijdig te 
detecteren, waardoor eventuele vertragingen en kosten als gevolg van slechte afwerking 
of onjuiste specificaties worden geminimaliseerd.
 
Vendor Surveillance is de meest handige en kosteneffectieve manier om ervoor te 
zorgen dat apparatuur is in overeenstemming met specificaties, klantverwachtingen en 
toepasselijke industrie- en wettelijke voorschriften. Alle activiteiten voor inspectie door 
leveranciers zijn volledig onderhouden en geïntegreerd in ons op maat gemaakte 
databasebeheersysteem met gemakkelijke directe toegang voor klanten en inspecteurs.
 
We hebben een wereldwijd netwerk van operationele en personeel om allemaal te 
werken aan hetzelfde gecertificeerde QHSE-beheersysteem, waardoor een uniform hoog 
serviceniveau over de hele wereld wordt geboden. Specifieke lokale expertise en 
competentie bij inspectie van aanverwante apparatuur voor de energiesector.
 
De mogelijkheid om met Applus + te werken en de kennis van de leverancier en 
apparatuur om overeenstemming te bereiken over de reikwijdte van de inspectie en het 
maximaliseren de toegevoegde waarde door de inspectie activiteit.
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