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הנדון :שימוש נאות בסמלי -ההתעדה ובסמלי-האקרדיטציה
לקוח נכבד,
ברכותינו על כך שעברת את המבדק בהצלחה ועל זכאותך לתעודה/ות של רונט.
קבלת התעודות של רונט מאפשרת לארגון להציג את עמידתו בתקנים בינלאומיים מוכרים למערכות ניהול
איכות.
לצד היתרונות העסקיים וההכרה הציבורית בעמידת הארגון בדרישות מערכת ניהול האיכות ,על הארגון
להבטיח שימוש נאות בסמלי -ההתעדה ובסמלי-האקרדיטציה ,בהתאם לדרישות הקפדניות של:
)ANSI-ASQ National Accreditation Board( ANAB .2
 .2רונט ((RONET-International Certification Services
העמידה בדרישות נבדקת באופן שוטף ,במהלך כל המבדקים המבוצעים אצל הלקוחות .אי עמידה בדרישות
שהוגדרו תרשם כאי התאמה במבדק.
אנו מצרפים הוראות שימוש בסמלי -ההתעדה ובסמלי-האקרדיטציה אשר יסייעו לך בהבנת הדרישות וביישומן.
חשוב לזכור ,אישור מערכת הניהול הינו בהתאם לתחום הרשום בתעודה ,ולכן במידה שהינכם מעוניינים
להשתמש בסמלי ההתעדה ואקרדטציה באתר האינטרנט של החברה ,זה חייב להיות בכפוף להצגת התעודה
בסמוך לסמלים.
בכל מקרה של ספק בנוגע לשימוש בסמלים ,מומלץ לבדוק איתנו מראש ,ובכך לחסוך אי -נעימויות והוצאות
מיותרות( ,כגון :הדפסה של מסמכים עם סמלים לא מתאימים).
בכל שאלה ,הינך מוזמן להתקשר למשרדנו ונשמח לעמוד לשירותך ולסייע.

בכבוד רב,
רונן טוכפלד – מנכ"ל
רונט – שרותי הסמכה בינלאומיים בע"מ
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הוראות שימוש בסמלי התעדה ואקרדטציה

.1הקדמה
סמלי התעדה

סמל אקרדטציה

 .2הנחיות כלליות:
 2.2סמלי רונט וסמל  ANABניתנים לשימוש על גבי מסמכי הגוף המותעד ,כגון:


כרטיסי ביקור



פלאיירים



מסמכים רשמיים



מעטפות



חשבוניות



אתר האינטרנט



חומרי פרסום

 2.2במידה והסמלים מוצגים באתר האינטרנט של הארגון המותעד ,יש להציגם בצמוד להצגת התעודה באתר,
על מנת להראות מה הוא תחום ההתעדה שעליו חלים הסמלים ,כפי שמופיע בתעודה.
סמלי רונט חייבים להיות קריאים וברורים.

 .3הוראות ואיסורים:
 .1.2גוף המותעד על ידי רונט לא יעשה שימוש בסמלים בצורה שתוציא שם רע לרונט ול ANAB -
ולא יצהיר הצהרה הנוגעת להתעדה של רונט ולאקרידיטציה של  ANABשעלולה להיות לא מדויקת,
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מטעה או לא מאושרת על ידי רונט ו .ANAB -

 .1.2בכל מקרה ובכל צורת פרסום שהיא ,סמל האקרידיטציה של  ANABיכול להופיע רק בסמיכות לסמלי
ההתעדה של רונט ולעולם לא בפני עצמו .כמו כן ,לגוף המותעד אסור להציב את סמל  ANABבמרחק
מסמלי רונט.

 .3.1סמל האקרידיטציה של  ANABיכול להופיע:
•

רק בכחול (גוון  PMS 2935או תואם) או בשחור

•

בגודל בו כל מאפייני הסמל בולטים

•

ללא עיוות צורת ופרופורציות הסמל

 .1./סמלי רונט יכולים להופיע:
•

רק בצבעים המקוריים שנשלחו לגוף המותעד – כפי שמוצג בסעיף  2של מסמך זה.

•

בגודל בו כל מאפייני הסמלים ברורים

•

ללא עיוות צורת ופרופורציות הסמלים

 .1.3כאשר משתמשים בסמל  ,ANABאסור שגודלו יעלה על גודלם של סמלי רונט.
 .1.6סמלי רונט ו –  ANABלא יופיעו על מוצר ו/או בצורה כזו שמרמזת על כך שרונט ו/או  ANABהתעידו
מוצר ,תהליך או שירות של גוף מותעד ו/או כל צורה מטעה אחרת.

 1.3אם קופסאות גדולות וכד' משמשות לשינוע והן כוללות את סמלי רונט ו –  ,ANABחייבת להיכלל הצהרה
לצד הסמלים .הצהרה ברורה כגון זו יכולה להיכלל" :מוצר זה נוצר במפעל אשר מערכת ניהול האיכות /
הסביבה שלו הותעדה והיא עומדת בדרישות התקן  / ISO 9001:2015תקן אחר".
 .1.3פרסום חוץ של סמלי רונט ו – ( ANABכגון :שלטי חוץ וכו') מותנים באישור מראש של רונט.
 .1.3כאשר ההתעדה מבוטלת מכל סיבה שהיא ,מחובתו של הגוף שהתעדתו בוטלה להפסיק את השימוש
בסמלי רונט ו–  ANABוכן בתעודת ההתעדה לאלתר ולהסירם מכל המסמכים והחומר הפרסומי ,כולל נייר
המכתבים,מעטפות ,אמצעי פרסום ,אתר אינטרנט וכל חומר אחר.

