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Politica firmei SOBIS Solutions S.R.L. în domeniul calităŃii 

 
 SC SOBIS SOLUTIONS SRL, organizaŃie cu experienŃă, execută activităŃi de 
consultanŃă, producŃie, comercializare, furnizare, distribuŃie, implementare, asistenŃă şi 
instruire pentru tehnica de calcul şi comunicaŃii (hardware), date şi sisteme informatice 
(software) având ca parteneri societăŃi comerciale precum şi instituŃii de stat din toată Ńara.  
 
  Filosofia SOBIS Solutions este de a oferi clienŃilor noştri SOLUłII pentru afacerea 
lor. SoluŃiile noastre software de ComunicaŃii şi Management de Documente aplică 
experienŃa câştigată pe piaŃa externă la nevoile specifice ale organizaŃiilor din România. 
Activitatea noastră este concepută pe baza valorilor pe care ni le asumăm: clientul pe 
primul plan, excelenŃa în servicii, excelenŃa echipei.  

EXIGENłE ALE CALITĂłII 

Procesele desfăşurate în organizaŃie, competenŃa personalului, calitatea 
colaboratorilor precum şi procedurile specifice sunt factori care compun calitatea proiectelor 
informatice executate, şi a echipamentelor de calcul oferite. 

Se acordă o atenŃie specială relaŃiei cu clienŃii. 
Implementarea unui Sistem de Management al CalităŃii este consecinŃa logică a 

preocupărilor noastre în domeniul calităŃii, pentru îmbunătăŃirea continuă a serviciilor şi 
produselor noastre.  

OBIECTIVE  

Obiectivul principal este menŃinerea pe piaŃa solutiilor software, management de 
documente, gestiunea întreprinderilor şi vânzare şi  echipamente de calcul, cu respectarea 
cerinŃelor legale. 

 
     ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI  

Implementarea, menŃinerea şi îmbunătăŃirea sistemului de management al calităŃii 
aplicând principiul de conducere prin obiective. 
 

ACłIUNI PENTRU VIITOR 
1. Comunicarea în cadrul organizaŃiei a importanŃei satisfacerii cerinŃelor clientului 

periodic şi prin analizele de management. 
2. Crearea unui cadru adecvat pentru formularea şi îndeplinirea obiectivelor generale 

şi pe funcŃii relevante. 
3. Comunicarea politicii în organizaŃie, la colaboratori şi adecvarea ei continuă. 
4. Asigurarea resurselor necesare pentru implementarea, menŃinerea şi 

înbunătăŃirea Sistemului de Management al CalităŃii. 
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