
      
 

Vzorkovanie v nadstavbe BeOn portálu koncernu VW  
Formel Q ako zakladná dokumentácia VW aj pre 

vzorkovanie s dôrazom na Lastenheft (technický zošit) 
 
Toto špeciálne školenie je určené pre pracovníkov zodpovedných za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi 
v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Zvlášť je vhodné pre pracovníkov, 
ktorí sa chcú zoznámiť s prácou v aplikácii BeOn vytvorenej koncernom Volkswagen, slúžiacej na podporu 
procesu vzorkovania prvých dielov podľa VDA metodiky. 

 

Prvá časť školenia sa zaoberá Zväzkom VDA 2 Zabezpečením kvality dodávok, základnými požiadavkami na 
proces vzorkovania a schvaľovania sériových dielov v nadstavbe BeOn portálu koncernu VW.  Zväzok definuje 
štruktúru a rozsah relevantných dokumentov a dielov pre zákazníka. Cieľom je pochopenie očakávaní a 
požiadaviek zákazníka a ich implementácia. BeOn je aplikácia vytvorená koncernom Volkswagen slúžiaca na 
podporu procesu vzorkovania prvých dielov podľa VDA metodiky. Aplikácia BeOn slúži na vytváranie správ ku 
vzorkovaniu, evidenciu dát a súčasne zabezpečuje elektronickú komunikáciu medzi dodávateľom, 
odberateľským závodom VW ale aj inými aplikáciami, čo výrazným spôsobom zefektívňuje proces 
vzorkovania a archiváciu dát. Účastníci budú schopní samostatne vytvárať elektronické správy k vzorkovaniu 
prvých dielov a pracovať s archívom v aplikácii BeOn. 

 

Druhá časť bude zameraná na zakladnú dokumentáciu VW aj pre vzorkovanie s dôrazom na Lastenheft 
(technický zošit) VW. Účastníci sa zoznámia s revíziou dokumentu Formel Q a so zmenami záväznými pre 
dodávateľov koncernu VW. 
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Vzorkovanie dielov podľa VDA 2 v nadstavbe BeOn portálu VW 
 

Metóda vzorkovania podľa VDA 2 (6. vydanie 2020) 

• Dokumentácia týkajúca sa vzorkovania 

• Použitie predpísaných formulárov 

• Doplňujúce ustanovenia a predpisy 

• Špecifické požiadavky zákazníka 

• Špecifické predpisy / formuláre 
 

Úvod do problematiky BeOn portálu VW 

• Užívateľské prostredie aplikácie BeOn 

• Tvorba vzorových správ 

• Rozhranie medzi BeOn a IMDS 

• Import dát a súborov  

• Spracovanie a odoslanie správy na schválenie, práca s archívom 
 

Zoznámenie sa s novým vydaním dokumentu Formel Q a so zmenami požiadaviek VW skupiny 

• Nové požiadavky na dodávateľa 

• Zoznámenie sa s novým vydaním dokumentu Q-lastenhaft VW  

• Zoznámenie sa s požiadavkami normy VW 99000 na predkladanie cenovej ponuky 

• návrh revízie VDA-RGA špecifické požiadavky Formel Q spôsobilosť, výklad, obsah použitia v priebehu  

           životnosti výrobku vo vzťahu k smerniciam VDA 

• Formel Q – Konkret, Spôsobilosť, Nové diely Integrá, Spôsobilosť software 

 

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na školenie Vzorkovanie v nadstavbe BeOn portálu  

koncernu VW a základnej dokumentácie VW aj pre vzorkovanie s dôrazom na Lastenheft VW. 
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