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Välkommen till Automotive Core Tools online quiz för VDA QMC! 

Innan du börjar svara på frågorna I quizen, vill vi ge dig följande information.: 

En världsomfattande studie I fordonsindustrin av VDA QMC har visat att verktygen inom automotive 
core tools (kvalitetsmetoder och verktyg för fordonsindustrin) inte alltid används på ett bra sätt. Av 
den här anledningen har kraven för kvalificering av process och systemrevisorer ändrats I enlighet 
med detta och ämnet “Automotive Core Tools” har införts. Genom att erbjuda denna quiz i metoder 
och verktyg för fordonsindustrin, kan revisorer granska och bekräfta kompetens I ACT. 

Länken nedan leder dig till denna online-quiz I Automotive Core Tools för VDA QMC. 
Godkänt resultat I quizen krävs om du: 

 Förlänga din befintliga certifiering för VDA 6.3 (2016), 

 Vill ta din examen som revisor för VDA 6.3 för första gången, eller 

 Vill ta din examen som 1.a/2.a partsrevisor för IATF 16949 för första gången. 

Denna online-quiz består av 30 frågor, varav minst 70 % (21 frågor) måste besvaras korrekt. Varje 
fråga har fyra svarsalternativ, men endast ett är korrekt. Du har 30 minuter till förfogande för att 
besvara de 30 frågorna. 

Vänligen notera att det endast går att göra quizen en gång 
Du kan inte repetera denna online quiz. 

Efter att du har lämnat dina svar kommer du att få ett omedelbart svar på om quizen/ej godkänd). 
Efter ett framgångsrikt genomförande av provet kommer du att ha möjlighet att ladda ned ett bevis 
på detta i PDF-format. Vänligen lägga detta till dina bilagor för ansökan och skicka dem tillsammans 
med din anmälan för respektive utbildning (antingen direkt till VDA QMC eller någon av våra 
licenstagare). Skulle du inte klara quizen måste du delta i utbildningen "Automotive Core Tools för 
System och Processrevisorer (ID 417). Vänligen kontakta din utbildningsorganisation (VDA QMC 
direkt eller någon av våra licenstagare) för möjliga datum. Vänligen notera följande: Resultatet på 
quizen kommer endast att visa hur många frågor du har besvarat korrekt eller felaktigt. De frågor 
som besvarats felaktigt kommer inte att visas och du kommer inte att få någon lösning på korrekt 
svar. 

Om du har några synpunkter eller frågor beträffande quizen, kontakta oss gärna på följande 
mejladress: app@vdaqmccoretools.blinkit.de

VDA QMC Automotive Core Tools görs genom registrering i nedanstående länk efter anmälan till 
utbildning och bekräftelse på detta från utbildningsansvarig: https://vdaqmccoretools.blinkit.de/start

Vi önskar dig all framgång! 

Ditt VDA QMC team 

Vänligen bekräfta att du accepterat dessa villkor. 

□ Ja, jag accepterar. 
□ Nej, jag accepterar inte 


