Γιπθάδα, 15/06/2018

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Τν παξόλ θαη ην κέιινλ ηεο Εηαηξείαο εμαξηάηαη από ηνπο πειάηεο
ηεο θαη γηα ην ιόγν απηό εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ
θαηαλόεζε ησλ ηξερνπζώλ θαη κειινληηθώλ αλαγθώλ ηεο αγνξάο
θαη πξνζπαζεί όρη κόλν λα θαιύπηεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ,
αιιά θαη λα ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο.
Σηόρνο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε κέζα από κηα δηεξγαζία
θαζνξηζκνύ θαη επηδίσμεο ζηόρσλ γηα ηελ πνηόηεηα. Γηα ην ιόγν
απηό, ε Εηαηξεία εθαξκόδεη Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δηεζλνύο Πξνηύπνπ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO
9001/2015.
Τν Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο Εηαηξείαο θαιύπηεη ηα
παξαθάησ πεδία:
 Σρεδίαζε, αλάπηπμε θαη παξνρή Υπεξεζηώλ Χεθηνπνίεζεο –
Τεθκεξίσζεο – Οπηηθήο Αλαγλώξηζεο Φαξαθηήξσλ (OCR),
Ηιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο
 Σπκβνπιεπηηθέο
Υπεξεζίεο
Δηαρείξηζεο
Φπζηθνύ
θαη
Ηιεθηξνληθνύ Αξρείνπ
 Εκπνξία θαη Παξακεηξνπνίεζε Λνγηζκηθνύ Χεθηνπνίεζεο –
Ηιεθηξνληθήο Αξρεηνζέηεζεο
 Εκπνξία
Εμνπιηζκνύ
Χεθηνπνίεζεο
–
Ηιεθηξνληθήο
Αξρεηνζέηεζεο
Τν ζύζηεκα ζρεδηάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο
ηεο Εηαηξείαο θαη ζύκθσλα κε ηηο Ννκηθέο θαη Καλνληζηηθέο
απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο ειιεληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
Η επηδίσμε κόληκσλ ζρέζεσλ κε επηιεγκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη
πξνκεζεπηέο, κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο από ηε
ζρέζε απηή θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ
απνηειεί βαζηθή αξρή ηεο Εηαηξείαο. Γεληθόο ζηόρνο είλαη ε
πξνζθνξά ζηνπο πειάηεο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ εμαηξεηηθήο
πνηόηεηαο θαη πςειήο σθέιεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα επηδηώθνπκε:
η
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ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ κε ζπκκνξθνύκελσλ
Πξντόλησλ θαη Υπεξεζηώλ,
ηε δηαξθή αλαβάζκηζε ηνπ δπλακηθνύ ηεο εηαηξείαο, κέζσ
ηεο πξόζιεςεο θαηαξηηζκέλσλ λέσλ εξγαδόκελσλ,
ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο
θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Εηαηξείαο κε ηελ απνηειεζκαηηθή
ρξήζε ησλ παξαθάησ εξγαιείσλ:
o Καζνξηζκόο θαη αλαζθόπεζε ζηόρσλ πνηόηεηαο
o Αλαζθόπεζε Δηνίθεζεο
o Εζσηεξηθέο Επηζεσξήζεηο
o Δηνξζσηηθέο Ελέξγεηεο
o Σπζηεκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ από
ηα Αξρεία Πνηόηεηαο

Γηα ηελ ηαρύηεξε θαη αξηηόηεξε επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηόρσλ, ε
Δηνίθεζε ηεο Interlease DSA A.E.:
 Δεζκεύεηαη λα εθαξκόδεη ηηο αξρέο ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο
θαη ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο πνπ ε ίδηα
θαζνξίδεη
 Δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηελ ηζρύνπζα ειιεληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία
 Ελεκεξώλεη ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο θαη ην παξαθηλεί λα
δεζκεπζεί ζηηο ίδηεο αξρέο
 Δεζκεύεηαη ζηε δηάζεζε ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ
πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηώλ
ηεο θαη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο
Η Εηαηξεία επίζεο, πξνζπαζεί λα αμηνπνηεί όιεο ηηο δπλαηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο
ηνπ
πξνζσπηθνύ
ηεο,
εθπαηδεύνληαο
θαη
επηκνξθώλνληαο ην δηαξθώο, ελώ παξάιιεια επηδηώθεη ηελ
ηθαλνπνίεζή ηνπ από ηελ εξγαζία. Ελζαξξύλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο
ηεο λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα επζύλεο ηνπο θαη
λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ
ηεο.
Τέινο, δηαδηθαζίεο, ξνέο θαη ελέξγεηεο, νη νπνίεο δελ εγγπώληαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί, δηαθόπηνληαη άκεζα από
ηνπο ππεύζπλνπο, δηεμάγνληαη αλαιύζεηο αηηηώλ θαη νξίδνληαη ηα
απαηηνύκελα κέηξα βειηίσζεο.
Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο αλαζθνπεί πεξηνδηθά ηηο αξρέο θαη ηνπο
ζηόρνπο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο, ε ηξέρνπζα
ελεκεξσκέλε έθδνζε ηεο νπνίαο είλαη θνηλνπνηεκέλε ζε όιν ην
Πξνζσπηθό.
Για την Interlease DSA Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Διεσθύνων
Σύμβοσλος

Ζούλοβιτς Δανιήλ
η
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