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Η Διοίκθςθ τθσ DIGICOPY δεςμεφεται:

Στθν πλήρη κάλυψη των απαιτήςεων των πελατϊν ςε κάκε ςυναλλαγι τουσ με τθν
εταιρεία.
Στθ ςυνεχή βελτίωςη τησ ποιότητασ των υπθρεςιϊν που παρζχει ςτουσ πελάτεσ τθσ,
ϊςτε να καλφπτονται οι ανάγκεσ τουσ ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό
Στθν παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για τθν εφαρμογή και διαρκή βελτίωςη
του Συςτιματοσ Ποιότθτασ
Στθν νομότυπη και άρτια λειτουργία τησ επιχείρηςησ ακολουκϊντασ πιςτά και χωρίσ
απόκλιςθ οτιδιποτε αναφζρεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ζχει ςχζςθ με τθν
δραςτθριότθτα τθσ
Στθν εξαςφάλιςη ότι η πολιτική ποιότητασ και οι ςτόχοι ποιότητασ κακορίηονται και
είναι πλήρωσ ςυμβατοί με το πλαίςιο και τη ςτρατηγική διεφθυνςη τησ Εταιρείασ. Οι
ςτόχοι ποιότθτασ ζχουν τεκεί και διατθροφνται ωσ μζροσ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν
ελζγχου, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ αναςκόπθςθσ του ςυςτιματοσ με απϊτερο
ςτόχο τθν αφξθςθ ικανοποίθςθσ των πελατϊν. Η αφξθςθ των πωλιςεων ςε όλα τα
επίπεδα τθσ επιχείρθςθσ με τθν παράλλθλθ διατιρθςθ ι αφξθςθ του προςωπικοφ
αλλθλοεπιδροφν και ςυνεργάηονται με τθν υψθλι ικανοποίθςθ του πελάτθ, τθν
εκμθδζνιςθ των παραπόνων και τισ μθ ςυμμορφϊςεισ του ςυςτιματοσ

Στα παραπάνω πλαίςια, θ DIGI COPY ςτοχεφει:
ςτθν ανάπτυξθ και κεςμοκζτθςθ απλϊν και ευζλικτων διαδικαςιϊν λειτουργίασ
ςτθν τυποποίθςθ των μεκόδων εργαςίασ.
ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ τθσ ποιότθτασ των παραγομζνων υπθρεςιϊν.
ςτθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ζγκαιρθσ πρόλθψθσ και εντοπιςμοφ προβλθμάτων
ποιότθτασ.
ςτθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό των οργανωτικϊν δομϊν τισ εταιρείασ.
ςτθν αφξθςθ τισ ικανοποίθςθσ των πελατϊν

Είναι πεποίκθςθ τθσ DIGI COPY ότι θ εφαρμογι του Συςτιματοσ Ποιότθτασ κατά το
διεκνζσ πρότυπο ISO 9001(ζκδοςθ 2015) κα ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθν υλοποίθςθ των
ςτόχων τθσ εταιρείασ.
Πιςτεφουμε ακράδαντα ότι θ ποιότθτα επιτυγχάνεται με τθν άρτια οργάνωςθ τθσ
εταιρείασ κακϊσ και με τθν ανάλυςθ, καταγραφι, κεςμοκζτθςθ, και εφαρμογι ςαφϊν
διαδικαςιϊν λειτουργίασ οι οποίεσ ακολουκοφνται πιςτά από όλουσ, μζχρι να παραχκεί το
τελικό αποτζλεςμα.
Δθλϊνουμε ότι ςτθν εταιρεία:
Η ποιότθτα αποτελεί γνϊμονα όλων των δραςτθριοτιτων τθσ.
Τελικοί κριτζσ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν είναι οι πελάτεσ
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