Course : Basic & Advance International Material Data System : IMDS
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เวลา 09.00-16.00 น.
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื่ องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ าแล้ว นอกจากเราต้อง
ดาเนิ นการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุ นให้สามารถทาการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามทีลกู ค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่ งที่
ทุกบริษัทฯ จะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้ อนที่เป็ นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุ ษย์น้ัน ก็คือ
สารเคมีที่จดั อยูใ่ นจาพวกสารโลหะหนักนัน่ เอง อาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกัว่ และอื่นๆ
ซึ่งเป็ นเรื่องยากถ้าผูป้ ระกอบการ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะนอกจากผูป้ ระกอบการจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้ อน คือ ELV, ROHS, REACH, SVHC, 76/769/EEC, PFOS, DMF, WEEE,
ตลอดจนข้อกาหนดสารเคมีชนิ ดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่ วยงานที่ทาการควบคุม และบังคับใช้กฎหมาย ได้ประกาศฯ ควบคุม
หรือห้ามใช้ ซึ่งเป็ นข้อกาหนดที่ทุกบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International
Material Data System หรือ ระบบข้อมูลวัสดุสากลซึง่ เป็ นระบบที่สาคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้ า ดังนั้นทุกโรงงาน / บริษัท ไม่ว่าจะเป็ นเทรดดิ้ ง จาเป็ นต้องดาเนิ นการทา
ข้อมูลในระบบนี้ เพื่อ Support ให้กบั คู่คา้ ของตน หากบริษัทฯ ใดไม่ดาเนิ นการจะถูกสัง่ ห้ามไม่ให้ทาการผลิต ห้ามส่งออกและซื้ อ
ขายสินค้าโดยเด็ดขาด
วัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
1.เพื่อให้เข้าใจข้อกาหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้ อนในอุตสาหกรรมยานยนต์
2. เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทารายงานได้อย่างถูกต้องตามหลักข้อกฎหมายและมาตรฐานสากล
3.เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารอันตรายที่มีผลต่อสิงแวดล้อมและมนุ ษย์ในผลิตภัณฑ์และให้สอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของกฎหมาย
ลักษณะการอบรม
1. การบรรยายสื่อสาร 2 ทาง โดยทฤษฎี 40 % ปฏิบตั ิ 60 %
2. ทา Workshop ทาในระบบ IMDS
3. วิเคราะห์ขอ้ มูล การตีความข้อกาหนด วิธีการแก้ไข :
ผูค้ วรเข้ารับการอบรม
• ฝ่ าย New Model, R&D, Engineering
( –
• ฝ่ าย การตลาด
• ฝ่ าย จัดซื้ อ
ID
• ฝ่ าย QC/QA
• บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการทาเอกสาร PPAP ให้กบั ลูกค้า ผูจ้ ดั การ วิศวกร หัวหน้างาน และผูส้ นใจทัว่ ไป

)

เนื้ อหาหลักสูตร : Advance IMDS-PT-002 International Material Data System (IMDS) Training
IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization
• Client Manager Administration Functions
• New User Setup (IMDS Team - Roles and responsibilities), Password Reset, Editing
• Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource
• The role of IT Solutions in IMDS
• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?
• Function of a client manager and contact person
• Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units?
Management of Data Received by Suppliers
• Establishing Data Quality Standards
• Review / Analysis of Data Inflowing
• Identification of Problematic Data
• Supplier Communication
• Data Tracking Methods
• Establishing tracking and management systems for your suppliers
• IMDS Check Function
• How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data
• Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs
• Time - Saving Techniques
• Internal Data Libraries
• MDS Request Functionality
• Needs for New Submissions
• Analyzing Data for REACH SVHCs
• Using the MDS Request function in IMDS
Material and Restricted Substance Issue
• Global Automotive Declarable Substance List (GADSL) List of Restricted Substances and Declarable Substance
• OEM IMDS Requirement and acceptance criteria
• IMDS Data Recommendations
• ELV Annex II Exemptions
• Reporting a printed Circuit Board in IMDS (Using Generic published part data from the IMDS Steering Committee)
• ELV Annex II Exemptions
IMDS Management Issue
• Implementing IMDS
• Integrating IMDS into Quality Programs
• Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards
• Data Needs / System Requirements
• Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content
• Supply Chain Management
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ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% = 4,815 บาท
สมัครก่อนวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เหลือเพียง! ท่านละ 4,300 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
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