
G&P Quality Management 
Group

Globálny Quality Management 
Špecialisti



Spoločnosť G&P, založená v roku 1994, je 
popredným svetovým poskytovateľom služieb 
manažmentu kvality vo výrobnom priemysle, 
predovšetkým v automobilovom, leteckom a 
offroadovom sektore. 

K dnešnému dňu spoločnosť G&P úspešne 
skontrolovala viac ako 1 miliarda dielov. 
Aktivita je sústredená o nezávislej kontrole, 
oprave, inžinierske a technické služby. 
 
Spoločnosť G&P:
• Podporuje viac ako 15 000 zákazníkov na 

celom svete
• Dokončených viac ako 120 000 projektov 

s viac ako 20% pre inžinierske/technické 
služby

• Povolené rýchle vydanie konečného 
produktu, ktoré uvoľní stovky miliónov vo 
WIP

• Zastavil viac ako 200 miliónov chybných 
alebo nevyhovujúcich komponentov a 
prepracoval viac ako 150 miliónov dielov 

Spoločnosť G&P je externe uznávaná za 
vynikajúci zákaznícky servis, skúsenosti v 
odbore a profesionalitu, pričom sa teší zo 
silných a dlhodobých partnerstiev s klientmi. 

Dnes je G&P skutočne globálnou 
spoločnosťou, ktorá pôsobí vo viac ako 100 
výrobných závodoch po celom svete a počas 
celého životného cyklu produktu podporuje 
výrobcov OEM a dodávateľský reťazec. 

Kľúčové oblasti záujmu spoločnosti G 
& P pomáhajú spoločnostiam zvyšovať 
efektivitu, chrániť povesť a znižovať náklady 
a plytvanie výrobou správnych dielov, vždy 
a vždy.

G&P sú ISO 9001 a 14001 akreditované 
spoločnosťou Lloyds Register Quality 
Assurance Ltd, ktorá je základom všetkých 
jej činností. 

Medzinárodný tím s viac ako 
1 000 zamestnancami v 11 
krajinách:

• Rakúsko
• Belgicko
• Čína
• Česká republika
• Francúzsko
• Nemecko
• Maďarsko
• Slovensko
• Španielsko
• Spojené kráľovstvo
• USA

Viac krajín vo vývoji 

“Vynikajúce vedenie a organizácia v 
celom tomto projekte”

Dodávateľ 

Zlepšovanie kvality, účinnosti a ziskovosti 



Spoločnosť G&P poskytuje služby 
manažmentu kvality výrobcom a stupňovým 
dodávateľom vo svojich závodoch, ako aj v 
podnikoch, prístavoch vstupu a výstupu a 
logistických centrách. 

Ako sa nové formy mobility vyvíjajú, G&P 
sa bude neustále snažiť a investovať do 
prispôsobovania, modernizácie a zlepšovania 
týchto postupov a zručností v oblasti kvality. 

Schopnosti spoločnosti G & P sú čoraz viac 
požadované aj v susedných priemyselných 
odvetviach a prenášajú sa do nich.

Priemyselné odvetvia G&P podporuje:
• Automobilový priemysel
• Letecký a kozmický priemysel
• Mimo diaľnic
• Obrana
• Železničná
• Námorná
• Domáce potreby 

G&P ponúka najlepšiu voľbu pre služby 
riadenia kvality v týchto sektoroch. 

Všetci zákazníci G & P na celom svete tiež 
ťažia z robustných procesov a pracovných 
metodík navrhnutých tak, aby zaisťovali 
najvyššiu úroveň služieb. 

Rast a diverzifikácia do iných odvetví 
je možná, pretože mnohé zo služieb, 
ktoré spoločnosť G&P poskytuje, ako 
napríklad riadenie dodávateľov a audity 
kvality, inšpekcie a prepracovania, prijatie 
konečného produktu, meranie a skenovanie, 
sú prenosné do iných odvetví. 

Sektorová špecializácia 



Spoločnosť G&P je hrdá na to, že výrobnému 
priemyslu môže ponúkať celé spektrum 
služieb riadenia kvality jednotlivo alebo ako 
súčasť balíka, pričom všetky sú podložené 
ľuďmi, službami, kvalitou, odbornosťou a 
technológiou 

Tieto služby boli vyvinuté podľa potrieb vysoko 
hodnotných výrobných spoločností a zaisťujú 
bezproblémovú integráciu do systémov a 
procesov výrobcov.

Inžinierske služby:

• Audity a zlepšenia kvality
• Spustite pripravenosť
• Správa dodávateľov
• Kvalitná technická podpora a rezidentní 
  inžinieri 

Služby komponentov:

• Inšpekcia a zadržiavanie
• Prepracovanie
• Firewally
• Služby dekonštrukcie 

Služby konečného produktu:

• Technici automobilov
• Retrofit/WIP Reduction
• Batch & Hold
• Prevzatie konečného produktu 

Technologické služby:

• QTrak
• CMM/meranie kontaktu
• Laserové/bezkontaktné meranie
• CT zobrazovanie 

Spoločnosť G&P vyvinula aj svoj model 
excelentnosti kvality, ocenený systém, ktorý 
podporuje spôsob, akým sa výrobcovia OEM a 
dodávatelia zaoberajú problémami s kvalitou, a 
podporuje všetky fázy životného cyklu výrobku 
s cieľom dosiahnuť zvýšenie kvality, účinnosti 
a nákladov. 

Model excelentnosti kvality je o odstránení 
narušenia nášho zákazníckeho zariadenia a o 
zvýšení problémov v dodávateľskom reťazci a 
odstránení základnej príčiny, ktorá v konečnom 
dôsledku chráni zákazníkov pri budovaní 
kvality a reputácie. 

“Dobrá úroveň služieb, rýchle reakcie 
a nápomocná profesionalita”

Dodávateľ 

K vašim službám

Nábor

• Výkonné umiestnenie
• Biely golier
• Modrý golier
• Outsourcing procesu náboru 



QTrak je jedinečný cloudový a úplne 
bezpapierový IT systém správy kvality 
spoločnosti G&P, ktorý je prístupný 24 
hodín denne, 7 dní v týždni. 

Ako špičkový nástroj na riadenie projektov 
poskytuje údaje v reálnom čase a umožňuje 
rýchle a informované rozhodovanie. 

Výrobcom OEM a dodávateľom umožňuje 
okamžitý prístup k množstvu aktuálnych 
informácií vrátane kontrolných správ, analýz 
dodávateľov a finančného výkazníctva. 

Rozsiahla analýza a reporting umožňuje 
zákazníkom prijímať kritické obchodné 
rozhodnutia na základe faktických údajov. 

Výsledkom je, že zákazníci spoločnosti G & 
P na celom svete zvyšujú výrobné štandardy 
a odstraňujú potenciálne nákladné 
prerušenia prevádzky pri zdroji. 

Stručný prehľad QTrak:

• Tablet/Smartphone

• Sleduje odpracované hodiny/nasadených 
ľudí

• Sleduje výsledky projektu a aktualizácie v 
reálnom čase

• Umožňuje zákazníkom prístup k správam a 
nákladom

• Bod prerušenia a používanie PO

• Zaznamenáva schopnosti a skúsenosti tímu

• Možnosť skenovania/fotografií

• Plne bezpapierový systém

• Proces schvaľovania elektronického projektu

• Prispôsobený interaktívny informačný panel

• Oznámenie sesterského závodu 

Výsledkom je, že najlepšie úrovne služieb 
vo svojej triede umožňujú silné technické 
možnosti a robustné systémy riadenia 
spoločnosti G & P. 

“Bez podpory tímu G&P by bol tento 
projekt oveľa ťažší.”

  Dodávateľ 

“Tím G&P porozumel výzve a dokázal
 vhodne prispôsobiť podporu“

Dodávateľ 

QTrak a Model Excelentnosti Kvality 



Ľudia sú srdcom spoločnosti G&P a Skupina 
sa snaží vyvinúť a podporovať svojich 
zamestnancov počas celej svojej kariéry. 

Tímy G & P ako také majú bezkonkurenčné 
znalosti o produktoch a odvetví a zameranie 
na služby. 

Sú viac kvalifikovaní, viacjazyční, zameriavajú 
sa na zákazníkov, sú flexibilní a majú prístup 
„čo robiť“, okrem toho, že sú veľmi dobre 
informovaní, a majú ruky špecialistov. 
G&P’s in-house recruitment is also able to 
source correctly matched individuals for both 
G&P and its customers, ensuring consistently 
high levels of customer service.

Spoločnosť G&P má osvedčené výsledky 
v oblasti zlepšovania kvality, účinnosti a 
ziskovosti svojich zákazníkov. 

Rovnako dôležité je, že spoločnosť G&P si 
plne uvedomuje dôležitosť dôvernosti pre 
zákazníkov a zavádzajú sa prísne opatrenia, 
aby zabezpečili, že zostane zachovaná. 

Záväzok ku kvalite 

Vďaka praktickému 
zapojeniu je spoločnosť 
G&P schopná získať 
hlboké porozumenie 
špecifickým potrebám 
a požiadavkám svojich 
klientov a zaistiť 
profesionálnu úroveň 
služieb zakaždým. 

“Tím G&P na nás skutočne 
urobil dojem”

OEM 

“Dobré služby, veľmi s
vedomité a ústretové”

  OEM 

Je to podnikanie ľudí 



Spoločnosť G&P získala množstvo vysoko 
prestížnych ocenení a uznaní, ktoré nielen 
odzrkadľujú jej odbornosť v odvetví a 
pozitívny vplyv, ktorý mala jej práca na 
zákazníkov, ale taktiež vlastnú úroveň 
investícií a stále väčšieho rešpektu, s ktorými 
sa v širšej komunite stretáva.

Kľúčovým z nich je získanie ocenenia 
Queen’s Award for Enterprise: Innovation, 
najvyššieho britského obchodného ocenenia. 

Silný obchodný výkon bol ocenený aj 
tým, že bol zaradený do užšieho výberu 
automobilových globálnych cien, cien MX 
Awards výrobcu, a tiež bol zaradený do 
vplyvnej správy Londýnskej burzy cenných 
papierov „1 000 spoločností, ktoré inšpirujú 
Britániu“ počas štyroch po sebe nasledujúcich 
rokov, a Sunday Times HSBC International 
Track. 200, čo zaraďuje britské súkromné 
spoločnosti so stredným trhom k najrýchlejšie 
rastúcim medzinárodným tržbám. 

Spoločnosť G&P bola v minulosti považovaná 
za jednu z najrýchlejšie rastúcich (správa 
Hot 100) súkromných spoločností vo Veľkej 
Británii. 

Normy kvality sú základom G&P a ako taká 
je skupina akreditovaná podľa noriem ISO 
9001 a ISO 14001, čím je zaistené, že každý 
projekt bude v bezpečných a skúsených 
rukách. 

G&P neustálym reinvestovaním zaisťuje 
svojim klientom prospech z najnovšieho 
vývoja priemyslu a technológií. 

Naša expertíza



Prečo si zvoliť 

“Celý tím bol vynikajúci, bude s 
nimi opäť pracovať”

Dodávateľ

• Ľudia G&P
Vysoko informovaní, praktickí špecialisti 
so silným zameraním na zákaznícke 
služby a prístupom „zvládnuť“. 

• Nábor
Interná náborová spoločnosť na 
získavanie správne priradených osôb 
pre spoločnosť G&P a jej zákazníkov. 

• Osvedčený záznam
Spoločnosť G&P má osvedčené 
výsledky v oblasti zlepšovania 
kvality, účinnosti a ziskovosti svojich 
zákazníkov. 

• Pracovať spolu
Spoločnosť G&P pochopila, aká 
dôležitá je kvalita pre vaše podnikanie, 
a pomohla vám vybudovať dlhodobé a 
dôveryhodné vzťahy. 

• Špičkové procesy a úrovne služieb
Najlepšie úrovne služieb vo svojej triede 
umožňujú naše silné technické možnosti 
a robustné systémy riadenia. 

• Globálna podpora 24/7
Vďaka svojej celosvetovej prítomnosti 
môže spoločnosť G&P začať projekty na 
rôznych miestach súčasne. Spoločnosť 
G&P zaisťuje štandardizované a 
konzistentné úrovne služieb, ako aj 
miestne jednotné kontaktné miesto.

• Analýza údajov v reálnom čase
Rozsiahla analýza a podávanie správ, 
podporované webovým softvérovým 
systémom v reálnom čase (QTrak), 
umožňuje zákazníkom prijímať kritické 
obchodné rozhodnutia na základe 
faktických údajov. 



Goebel & Partner Consulting (Shanghai) Co. Ltd - Čína

G&P Quality Management s.r.o. - Česká Republika

Göbelpartner Quality Managment GmbH - Nemecko

G&P Quality Management Kft. - Maďarsko
 

Göbel & Partner Ltd - Veľká Británia
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