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Firma PARTIS a.s. působí na trhu počítačových komponentů od roku 2002, kdy se stala
majitelem dřívějšího výrobce počítačových skříní EUROCASE TECHNOLOGY, spol. s r.o. Od
té doby rozvíjí své aktivity na českém i mezinárodním trhu s rostoucí obchodní bilancí.
Hlavním oborem firmy je výroba a montáž počítačových skříní, ale významně se zapojila i
do obchodování s dalšími počítačovými komponenty a periferiemi, které tak tvoří široké
portfolio výrobků.
Dominantní postavení na českém trhu a zároveň významný podíl exportu jsou známkou
kvality výrobků, která zůstává hlavním bodem firemní filozofie. Spokojenost na straně
zákazníků je důležitým východiskem pro dlouhodobou spolupráci.
1)

VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI A K PRODUKTU




2)

Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
Cílem všech našich činností je vždy 100 % splnění všech vyjádřených i nevyjádřených
požadavků zákazníka.
Naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plnému uspokojení zákazníků.
VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPŮM ZAKLÁDAJÍCÍM SE NA FAKTECH




3)

Všechny činnosti jsou poskytovány v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a
jinými požadavky, ke kterým se společnost PARTIS a.s. zavázala a které se vztahují k jejím
environmentálním aspektům.
Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a
procesy na základně sběru a analýzy údajů.
VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM





4)

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a uvědomělého přístupu
k ochraně životního prostředí pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení
v integrovaném systému managementu.
Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
Všichni naši zaměstnanci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu
vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.
VZTAH K DODAVATELŮM




5)

Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací.
Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele a z tohoto důvodu je hodnotíme,
vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili všechna naše očekávání.
SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP





Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost zavedeného integrovaného
systému managementu.
Veškeré výstupy z procesů (jak v oblasti kvality, tak i ochrany životního prostředí) jsou
monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření,
monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého
zlepšování.
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VZTAH K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ






7)

Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku
jsou stanoveny nové cíle, cílové hodnoty a programy.
Hlavním cílem v oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a
jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce
na vzniklé nehody či havárie.
Zavazujeme se k prevenci (předcházení) znečišťování životního prostředí.
Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití.
Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich
činností.
NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ




Touto schválenou a vyhlášenou Politikou kvality a environmentu se zavazujeme neustále
zefektivňovat zavedený systém integrovaného managementu.
Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality, environmentálního profilu a
produkce společnosti. Zlepšování kvality a péči o životní prostředí chápeme jako proces stálý
a systematický.

V Suchovršici, dne 28.11.2014

……………………………………….
Radek WAJSAR
Generální ředitel společnosti PARTIS a.s.

