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PPAP| Production Parts Approval Process – Procesul de
aprobare a producției pieselor
Scopul cursului:
Prin acest program se urmărește furnizarea informațiilor și crearea de abilități de lucru pentru
îndeplinirea cerinţele de aprobare a pieselor și proceselor de fabricaţie de către client, incluzând
fabricaţia, materialele de bază şi auxiliare folosite.
PPAP este abrevierea în limba engleză a Production Part Approval Process - cu sensul de Proces
de Aprobare a Pieselor în Producție. Este utilizat în lanțul de producție din industria auto pentru
a asigura aprobarea furnizorilor de componente și procesele lor de producție.

Obiective:
La sfârşitul acestui curs, participanţii vor fi capabili:
 să înţeleagă cerinţele de aprobare a reperelor de fabricaţie, incluzând fabricaţia şi
materialele auxilliare.
 să pregătească documentaţia de PPAP conform cerinţelor clienţilor
 să analizeze o documentaţie de PPAP primită de la furnizori
Tematici abordate:







Introducere în PPAP, Prezentare activitati/ livrabile (sumar), explicații
Prezentare activitati/ livrabile, nivel PPAP, exemple
Legăturile dintre elementele PPAP-Legături cu APQP, Control Plan
Studii de caz pentru FMEA, Plan de control, diagrame de flux
Introducere in IMDS, formularul PSW, acceptare/ refuz client
Legăturile cu G8D/ Problem Solving, sistemele de lecții învățate

Metodologie:




Prezentare, exemple
Dezbatere, discuții
Exercițiu: crearea unui sistem (checklist/proces) pentru evaluarea unui PPAP în vederea
stabilirii acceptării/ respingerii/ derogării.
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Durata:



ONLINE: 6 hours
Onsite: 1 zi

Grup țintă:
Personal din departamentele: calitate, mentenanță, inginerie produs/ proces, producție,
imbunătățire continuă, cumpărări piese/materiale.

Finalizare:


Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă
dovezi de instruire din partea Operational Management Solutions.

Bonus:

 Furnizare de consultanță gratuită timp de 10 zile de la finalizare curs in mod online
 La finalul cursului participanții vor primi gratuit materiale – template pentru a-i ajuta în
implementarea noțiunilor predate
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