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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem obvykle provádějí technické komise ISO.
Každý člen ISO zajímající se o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být
v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž
ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve
všech otázkách elektrotechnické normalizace.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v Části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je připravit mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní
normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikování libovolného patentového práva nebo všech
patentových práv.

ISO 11462-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 69, Aplikace statistických metod, subkomisí SC
4, Aplikace statistických metod v managementu procesu.

ISO 11462 se skládá ze dvou následujících částí pod obecným názvem Směrnice pro uplatňování
statistické regulace procesu (SPC):

Část 1: Prvky SPC●

Část 2: Katalog nástrojů a postupů●

1 Předmět normy



Tato část normy ISO 11462 představuje katalog nástrojů a postupů na pomoc organizacím při
plánování, zavádění a hodnocení efektivního systému statistické regulace procesu (SPC). Tento
katalog nabízí nástroje a postupy, které jsou podstatné pro úspěšnou realizaci prvků SPC
specifikovaných v normě ISO 11462-1.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


