SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9001
Spoleènost A-KOMPLEX a.s. je poradenskou spoleèností, která se zamìøuje
na poskytování komplexních služeb v oblastech systémù øízení a vzdìlávání.
Zamìøujeme se pøedevším na poskytování komplexních služeb v oblastech zavádìní,
certifikace a správy systémù øízení kvality a životního prostøedí.
Zajištìní systému managementu kvality (QMS) je jednou z hlavních priorit
moderní a dynamické firmy, která chce pùsobit na trhu konkurenènì.
Tvorba a ochrana životního prostøedí je v souèasné dobì urèitý standard firemní
etikety, tato preambule tvoøí základní motto environmentálních manažerských
systémù (EMS).
Implementace legislativních požadavkù v oblasti ochrany životního prostøedí
(nakládání s odpady, chemickými látkami, ochrana ovzduší apod.).
Interní audity jako nástroj ovìøení stavu plnìní specifikovaných požadavkù.

SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY DLE ISO 9001
Norma ÈSN EN ISO 9001:2009 øeší systém managementu kvality
procesním pøístupem. Uplatnìní tohoto pøístupu je základní nutností
u všech organizací, které mají systém zaveden a následnì certifikován.
Mezi základní požadavky patøí i neustálé zlepšování a spokojenost
zákazníka. Pomùže organizaci identifikovat a uspoøádat všechny èinnosti
v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovìdnosti za øízení tìchto
èinností a pøispívá k celkovému zprùhlednìní fungování organizace.
Systém managementu kvality dle požadavkù normy ISO 9001 je urèen
všem typùm organizací jakékoli velikosti èi zamìøení. Norma ISO 9001 je
dostateènì pøizpùsobena k aplikaci ve všech sférách podnikání. Mùže se
jednat napøíklad o výrobní, obchodní, servisní, poradenskou spoleènost,
ale i o instituce veøejné správy, zdravotnická zaøízení, vzdìlávací instituce
a mnoho dalších.
Systém managementu kvality je velmi vhodným nástrojem pro
organizace, které chtìjí zlepšit fungování procesù, zprùhlednit èinnosti
a nastavit jasná pravidla.
PØÍNOSY ZAVEDENÉHO SYSTÉMU
zvýšení konkurenceschopnosti
zlepšení image organizace
lepší úspìšnost ve výbìrových øízeních
podstatné snížení reklamací a nákladù plynoucích
ze zjištìných neshod
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KOMPLEXNÍ SLUŽBY NAŠIM KLIENTÙM

VAŠE SPOKOJENOST A SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
zavedení zpìtné vazby mezi vámi a vašimi zákazníky
vybudování vzájemnì výhodných vztahù s vašimi dodavateli,
zákazníky a zainteresovanými stranami
vybudování korektních zamìstnaneckých vztahù s posílením
vìdomí odpovìdnosti za kvalitu a životní prostøedí

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DLE ISO 14001
Základním zámìrem normy ÈSN EN ISO 14001:2005 je podpora ochrany životního prostøedí a prevence zneèišování. Norma
nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však dùraz na dodržování
legislativních požadavkù týkajících se jednotlivých složek životního prostøedí (voda, vzduch, pùda, odpady). Základem je
identifikace všech možných aspektù, které mají vliv na životní prostøedí. Sama organizace si pak mùže identifikovat, èím
nejvíce životní prostøedí zatìžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadù do životního prostøedí. Zavedením
systému environmentálního managementu získáte zlepšení poøádku uvnitø podnikatelských aktivit, zprùhlednìní vztahù
s veøejností a dalšími zainteresovanými stranami. Dalším pøínosem systému environmentálního managementu je pøedcházení
rizik spojených s nedostateènou informovatelností dopadù èinnosti spoleènosti na životní prostøedí a tím také vznik možných
environmentálních havárií.
Systém environmentálního managementu dle požadavkù normy ISO 14001 je urèen všem organizacím bez ohledu na obor
èinnosti nebo velikost, které chtìjí aktivnì zlepšovat svùj pøístup k ochranì životního prostøedí a vyhnout se tak sankcím od
Èeské inspekce životního prostøedí za nedodržování požadavkù legislativy.

Pøínosy zavedeného systému
dodržování legislativních požadavkù v oblasti životního
prostøedí a tím i snížení rizika pøípadné sankce
celkové posílení stávajícího systému managementu
organizace
zavedení poøádku (zejména v provozu, v dokumentaci,
v organizaèní struktuøe a v environmentálních odpovìdnostech)
hospodárnìjší využívání surovin, energií a pøírodních zdrojù
snížení rizika environmentálních nehod a havarijních stavù,
za které podnik nese odpovìdnost
zvýšení podnikatelské dùvìryhodnosti pro partnery, investory,
penìžní ústavy, pojišovny, veøejnou správu i širokou veøejnost
získání konkurenèní výhody

SPOLUPRÁCE
zavedení systému øízení je krok správným smìrem a my Vám nabízíme:
odbornou pomoc konzultantù s mnohaletými zkušenostmi
zavedení systému na klíè
vypracování potøebné dokumentace
možnost další spolupráce formou outsourcingu (interní audity, školení, …)
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