דרישות איכות מספקים

SUPPLIER'S QUALITY DEMANDS
 ( להלןPMI דרישות כלליות של חברת
)החברה

P.M.I General requests
1. The company , the product's

customers and the relevant
authorities will have accessibility
(after setting proper arrangements),
to the facilities that take part in the
order manufacturing, as well as to the
related documentation.

2. The supplier will chain in his sub-

contractors to the quality demands
for the order, and will verify these
demands when receiving the
products from the sup-contractor.

3. The supplier will advise the company
on any changes in product or
procedure that refers to the order and
get the company's approval.

4. The suppliers will keep available all
row products documentation for 7
years.

5. Exceptional product - product that
doesn't meet order's demands, will be
discussed in M.R.B. and reported
immediately to the company's quality
control department. the same steps,
will be taken for suppliers subcontractors.
6. All used limited shelf life items will
have at least 6 months validity. for
IAI use, the needed shelf live validity
is 5 years.

 לקוחותיה למוצר זה ורשויות, החברה.7
החוק הרלוונטיות זכאיות לנגישות
חופשית (תוך תאום מראש) למתקנים
הנוטלים חלק בביצוע ההזמנה ולכל
.התיעוד הישים להזמנה אצל הספק
 הספק ישרשר לספקי המשנה שלו את.2
דרישות האיכות של החברה ככל שהדבר
נוגע להזמנה זאת ויאמתם בעת קבלת
.המוצרים מספק המשנה שלו
 הספק ידווח לחברה על כל שינוי במוצר.0
ככל שהם נוגעים להזמנה זאת ויקבל
. אישור על השינוי במוצר
 הספק ישמור את מסמכי היצור של.4
1 המוצרים אשר סיפק לחברה למשך
.שנים
 כל מוצר חריג אשר אינו-  מוצר חריג.5
 ידווח מיידית,עומד בדרישות ההזמנה
,למחלקת הבטחת איכות בחברה לגביו
כנ"ל לגבי מוצרים חריגים מספקי המשנה
.של הספק
 כל הפריטים בעלי אורך חיים מוגבל יהיו.6
 פריטים, חודשים לפחות6 ברי תוקף של
המיועדים לתע"א יהיו בעלי אורך חיים
. שנים לפחות5 של
 כל פריט יסופק ממנת ייצור אחת ככל.1
.שהדבר ניתן
 בצורה בולטת ע"גRosh  יש לסמן פריטי.8
.האריזה
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7. Any item supply will be from the
same batch, as much as possible.
8. ROHS items packages will be
remarkably labeled so.
9. ESD sensitive items will be packed
in appropriated bags and properly
labeled.
Additional demands:
 COC\COA\COT manufacture's
and supplier's certificate (make
the relevant) and verify signature.

 פריטים הרגישים לחשמל סטאטי יארזו.9
באריזות הגנה מפני חשמל סטאטי
.ויסומנו בנדרש
:דרישות נוספות
 (מחק אתCOC / COA /COT תעודת
 של הספק ושל היצרן ולוודא-)המיותר
.חתימה



.הוראות שימוש ואחסון



 Use and storage orders.
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