POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU
Naše firma se zabývá projektováním - tvůrčím procesem zde vzniká ze vstupních dat a
odborných informací projekt architektonického díla. Produktem a předmětem procesu
řízení kvality je tedy zdánlivě samotný projekt. To je pouze část pravdy:
projekt není cílem, ale prostředkem k realizaci díla.
Zatímco řízením průběhu procesu projektování je možno zabránit chybám a dosáhnout
formální kvality dokumentace, teprve realizace ukáže kvalitu návrhu samotného.
Z tohoto důvodu je naše politika kvality zaměřena nejen na proces sám, ale i na jeho
obsah.
Kvalitu projektového procesu zajišťujeme







úplností podkladů
uplatněním aktuálních informací o předpisech, materiálech a technologiích pro
výstavbu
koordinací práce řízenou komunikací mezi projektanty i integrujícím softwarem
přehledností a aktuálností projektových dat s využitím možností projektových
databází
kontrolou v kritických bodech procesu
týmovou spoluprací
s cílem
vytvořit úplnou a správnou dokumentaci, splňující požadavky zadání co do
funkce, architektonické kvality, nákladů i termínů

Kvalitu obsahu zajišťujeme






neustálým zvyšováním kvalifikace spolupracovníků
zajištěním přístupu k informacím z oboru
dialogem se zákazníkem
autorským dozorem s funkcí zpětné vazby na proces
vyhodnocením uživatelských poznatků a připomínek z provozu díla
s cílem
dát zákazníkovi dílo, které ho plně uspokojí a které zajistí, že se k nám vrátí,
vytvořit dílo, které bude vždy dobrou referencí a vizitkou firmy.
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POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTU

V oblasti environmentu uplatňujeme tyto zásady








trvale aplikovat nejnovější poznatky v oblasti úspor energií a ochrany životního
prostředí do projektů a průběžně v tomto směru vzdělávat spolupracovníky.
výběrem a ovlivňováním dodavatelů zajistit realizaci své politiky,
objektivně hodnotit environmentální profil firmy a zlepšovat stav životního prostředí
zejména formou prevence znečišťování,
vést otevřený dialog s pracovníky, zákazníky a veřejností o chování k životnímu
prostředí.
předcházet vzniku havarijních situací
důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti využití odpadů
důsledně realizovat hospodárná a preventivní opatření v oblasti hospodaření s
energiemi
s cílem

zajistit, aby jak chod firmy, tak její produkty byly v souladu s ochranou životního
prostředí a zásadami trvale udržitelného rozvoje
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