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POLITICA IN DOMENIUL CALITATII
S.C. AB SYSTEMS S.R.L. a stabilit un sistem de management al calitatii, in conformitate cu
cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2015 si IATF 16949:2016.

Domeniul de aplicare al sistemului de management al calitatii este:
Comercializarea de Consumabile si Echipamente pentru domeniul codurilor de bare precum si
furnizarea si implementarea de solutii software adaptate specificului fiecarui client.

Misiune

AB SYSTEMS isi propune sa activeze ca o organizatie dinamica, orientata spre performanta si calitate si sa
devina astfel unul dintre jucatorii importanti pe piata romaneasaca in ceea ce priveste natura serviciilor
oferite. AB SYSTEMS vine in intampinarea nevoilor clientilor sai prin asigurarea unor servicii de maxima
calitate ce au la baza principiile care definesc organizatia: competitivitate, incredere, promptitudine.

Obiectivele generale ale calitatii sunt:

Cresterea cifrei de afaceri a organizatiei
Imbunatatirea constientizarii si competentelor angajatilor organizatiei
Mentinerea si imbunatatirea Sistemului de Management al Calitatii
Obiectivele calitatii stabilite in aceasta Politica sunt analizate periodic in cadrul analizelor efectuate de
management, pentru a asigura adecvarea acestora. Obiectivele generale ale calitatii fundamenteaza
obiectivele specifice ale proceselor, care se realizeaza in conformitate cu Programul de imbunatatire a
sistemului de management al calitatii.
Managementul la cel mai inalt nivel se asigura prin intermediul Responsabilului Sistemului de
Management al Calitatii ca prevederile documentelor sistemului de management sunt cunoscute, insusite
si aplicate de intreg personalul S.C. AB SYSTEMS S.R.L.
Fiecare angajat al firmei noastre este constient de responsabilitatea si activitatile sale in cadrul sistemului
de management al calitatii si raspunde de calitatea propriei activitati, in scopul satisfacerii cerintelor
clientilor si autoritatilor relevante, precum si a cerintelor legale si de reglementare aplicabile activitatilor
din cadrul S.C. AB SYSTEMS S.R.L.
Managementul la cel mai inalt nivel se angajeaza sa asigure infrastructura, mediul de lucru si resursele
necesare pentru atingerea obiectivelor calitatii, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii
sistemului de management al calitatii.
Politica privind calitatea este comunicata in cadrul firmei noastre si este disponibila in cadrul tuturor
activitatilor care se desfasoara in cadrul S.C. AB SYSTEMS S.R.L.
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