מדיניות ומטרות מערכת האיכות
מטרות החברה נקבעות בהתאם לדרישות מערכת ניהול האיכות  ,ISO 9001: 2015מערכת ניהול סביבתי
 ISO 14001: 2015ומערכת ניהול ,בטיחות וגהות תעסוקתית .ISO 45001: 2018
יעדיה העסקיים של החברה:
 להיות יצרן מוביל בתחום פיתוח וייצור ספקי-כוח מתוכנתים.
 להיות יצרן וספק מוביל בתחום פתרונות הספק ללקוחותיה השונים של החברה על-ידי פיתוח פתרונות
הספק לצורך הלקוח.
לקוחות החברה הפנימיים ,החיצוניים ובעלי עניין אחרים הינם חלק בלתי נפרד מתהליכי החברה ובלעדיהם
החברה אינה יכולה להתקיים.
החברה מחויבת לעמוד בציפיות לקוחותיה בנושאי איכות ,איכות הסביבה ,בטיחות וגהות תעסוקתית,
צמצום עלויות ,עמידה בלוחות-זמנים ושירות נאות ,וזאת על-ידי יישום תהליכים גלובליים ועקיבים ,חידוש
שיפור מתמיד ושאיפה לאפס תקלות .
הפעולות שבהן נוקטת החברה להשגת מטרותיה:
 לפעול לשיפור מתמיד של מערכת הניהול במטרה למנוע פיתוח ,תכנון וייצור של מוצרים פגומים וכדי
להבטיח שפעילויות החברה תואמות את מחויבותה.
 לספק מנגנונים ,זמן ,הדרכה ומשאבים הנחוצים להתייעצות ולשיתוף העובדים.
 להבטיח כי כל עובד מבין את דרישות וציפיות ומוסמך לבצע את עבודתו בצורה נאותה.
 לפעול לשיפור המוצרים ,התהליכים והשירותים של ההחברה בכדי לספק איכות מוצר מעבר לדרישות
הלקוחות ובעלי עניין באמצעות הצבת ובחינת מטרות ויעדים מעשיים וברי-ביצוע.
 לחתור ולשאוף באופן קבוע למניעת תאונות ,אירועי בטיחות ,פגיעות בעובדים ,מחלות מקצוע/בריאות
לקויה וצמצום השפעות סביבתיות באמצעות הגברת מודעות סביבתית ,עמידה בדרישות על-פי דין,
דרישות רגולטוריות ודרישות טידיקיי.
 לחתור לצמצום ומניעת זיהום אוויר ,צריכת מים ואנרגיה ,תוך שימוש באמצעי ייצור יעילים ומערכות
מתקדמות לניטור ובקרה כדי להביא למקסימום האפשרי את ביצוע מיחזור פסולת וחומרים מתכלים.
 להיות גלויים ופתוחים על מנת להבטיח זמינות המדיניות לצוות העובדים ולציבור הרחב.
הנהלת החברה מחויבת למדיניות זו ותדאג להובילה ולהעמיד משאבים ,אמצעים וכוח-אדם מיומן כדי
ליישמה.
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