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Integrált  Irányítási  Politika

Társaságunk  távköz1ési-híradástechnikai,  informatikai,  adatfeldolgozási,  biztonságtechnikai,

közlekedés-elektronikai  valamint  irodatechnikai  eszközök és rendszerek tervezésével,  gyártás-
integrálásával,  kereskedelrnével,  telepítésével,  üzembehelyezesevel,  karbantartásával  szervizelésével

és szoftverfej1esztéssel  foglalkozik.

Tisztában  vagyunk  annak, hogy tevékenységünk,  különösen  a gyártási, karbantartási,  telepítési

tevékenységünk  során alkalmazott  anyagok  és tecöológiák  hatással vannak  az épített  és természetes

környezefünkre.  Tudjuk  azt, hogy 'üzleti működésünk  fontos  eleme  az  inforrnáció,  annak

rendelkezésre  állása, sértetlensége,  bizalmas  kezelése. Ezért a rninőségügyet,  a környezet  védelmét
és az inforrnációbiztonságot  figyelmünk  központjába  állítjuk.  A folyamatos  fejlesztés a pillére

jövőbeni  piaci szerepünknek,  ezért minden  szakmai-műszaki  újdonságra  nyitottak  vagyunk,

biztosífüa  ügyfeleink  és dolgozóink  megelégedettségét.

Célunk,  hogy:

-  bid  szerepét  töltsük  be a társadalom  igényei  és megrendelőink  között;

-  feleljünk  meg  ügyfeleink  jelenlegi  és jövőbeli  elvárásainak,  igényeiknek,  bizalmának;

-  adat és információvédelmi  tevékenységeinket  szabályozásával  azok  sértetlenségéről,  rendelkezésre  állásáról

és bizalmasságáról  gondoskodjunk;

-  rninden  lépésünk  vegye  figyelembe  az emberi  környezet  javítását;

-  az erőforrások, termékek, valarnint szolgáltatások takarékos  és tudatos  feföasználásával  hozzájáruljunk  a

fenntartható  fejlődéshez  és ezáltal  biztosítsuk  a jövő  generáció  életfeltételeit;

Elkötelezzük  magunkat,  hogy:

- a vonatkozó  jogszabályok,  hatósági  és egyéb  előírások,  szabványok  követelményét  és egyéb,  vállalt

követelrnényeket  teljesítjük;

-  információbiztonsági  szabályaink  folyamatos  alkalmazásáról  gondoskodunk;

-  gondoskodunk a környezetszennyezés  megelőzéséről  és az újrahasznosítható  anyagok  használatáról,  az

energiahatékonyság  javításáról;

-  tervezett  módon  intézkedéseket  hozunk  a környezeti  teljesítmény  növelésére;

-  a célok  eléréséhez  szükséges  feltételeket  biztosítjuk,  a célok  teljesülését  nyomon  követjük;

-  a biztonsági  alapelveket  érvényre  juttatjuk  dolgozóink,  afüállalkozóink  biztonságának  érdekében;

-  irányítási  politikánkban  foglaltak  végrehajtását  a legmagasabb  vezetői  szinten  biztosítjuk,

-  felmérjük  tevékenységeink  kockázatait,  és azok  kezelésére  törekszünk.

Alapelveink:

-  a minőségre  törekvő,  információbiztonság  szempontjából  szabályozott,  környezettudatos  munkavégzés

megteremtése  a foglakoztatás  alapvető  feltétele;

-  a folyamatos  képzések,  vezetői  ellenőrzések  szükséges  elemei  az elvárt  rninőségű  szolgáltatásnak;

-  a vevői,  afüállalkozói  és beszállítói  partnereinkkel  egyaránt  hosszú  távú  üzleti  kapcsolat  kialakítása  és

fenntartása.

Céljaink  elérése  érdekében  az ISO  9001,  ISO

integrált  irányítási  rendszert  működtefünk.

14001, ISO 27001 hatáiyop szabványok szerinti
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