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Systém managementu kvality byl zaveden ve spolupráci s poradenskou společností  M Vision  
(info@m-vision.cz, tel. 585 155 516) 

 

 
Politika kvality společnosti DATASCAN, s.r.o. 

 
Společnost DATASCAN, s.r.o. byla založena v roce 1992 a od té doby působí nepřetržitě na našem trhu.  Od roku 2013 
sídlí v Brně Bohunicích na Jihlavské ulici. Působí úspěšně v oblasti prodeje a servisu špičkového hardwaru pro čtení a 
tisk čárových kódů, etiket a dálkový bezdrátový přenos dat, stejně jako příslušného softwarového vybavení.  
 
Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naši společnost, její veškeré interní i externí aspekty a 
zainteresované strany. 
Působnost naší společnosti je Česká a Slovenská republika. Mezi naše důležité zákazníky patří přední společnosti 
v oblasti průmyslu, zvláště automobilového, logistiky, zdravotnictví, ale také obchodní domy, velkosklady, prodejny. 
 
VIZE  A  MISE  ORGANIZACE 

Společnost DATASCAN, s.r.o. vyhlásila základní principy politiky kvality: 

 
jsme firma, která se zabývá technologií pro automatické systémy sběru dat – řešením, prodejem i servisem. 
Hlavním smyslem politiky kvality naší firmy je neustálé zlepšování služeb poskytovaných našim zákazníkům. Jsme si 
vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na 
požadavky objednatelů a snižování vlastních nákladů) můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality, která se 
týká veškerých aktivit naší firmy, všech pracovních úseků a jejich zaměstnanců. Každý jednotlivec musí přispívat svým 
dílem k uskutečňování cílů politiky kvality firmy. Proto je úkolem každého pracovníka vykonávat bezvadnou práci. 
Uspokojování potřeb našich objednatelů a předcházení očekávání zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a 
prezentací zásad kvality naší firmy. 

 Odběratel je hlavním hodnotitelem kvality našich činností, zavedením systému zabezpečování kvality dle ČSN EN 
ISO 9001:2015 mu poskytujeme přiměřenou jistotu, že výsledky naší činnosti mají požadovanou kvalitu. 

 Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší činnosti byly v souladu s platnými technickými a legislativními 
normami a předpisy. 

 Každý pracovník nese odpovědnost za výsledky své práce. 

 Ochrana životního prostředí a přírodních zdrojů je pro nás samozřejmostí. 

 Kvalita spoluvytváří dobré jméno firmy a je nutnou podmínkou pro prosperitu firmy. 

 Všichni zaměstnanci se přihlásili ke společným hodnotám naší firmy, jejichž základními body jsou spolupráce, 
spolehlivost, komunikace, vstřícnost, aktivita, samostatnost, odbornost a prosperita. Společné sdílení těchto 
hodnot vytváří jedinečné podmínky pro naši práci a předpoklady pro to, aby všechny služby, které naše firma 
poskytuje, byly na stále vyšší úrovni a naši zákazníci byli stále více spokojeni. 

    
Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti 
za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, 
a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní 
příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je 
jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.  
Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci. 
 
 
V Brně dne 1. 12. 2016  

                                                                                                                                   
                                                                                                     Kateřina Malaníková 


