... solutions for organisations

SOFO MEZINÁRODNÍ
STANDARDY ISO

Pro koho je program SOFO Zavádění standardů a vzdělávání určen?
… pro společnosti a instituce usilující o spokojené zákazníky, zaměstnance a image kvality
Nabízíme systémy řízení dle standardů ISO:
ISO 9001:2008 – Systém managementu kvality
ISO 14001:2005 – Systém environmentálního managementu
ISO 18001:2007 – Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ISO/IEC 27001:2005 – Management bezpečnosti informací
ISO 20000:2005 – Informační technologie – Management služeb
a dalších

Výhody a cíle
Preferujeme dlouhodobé
a oboustranně výhodné
obchodní vztahy!
Přebíráme veškerou administrativu –
minimalizujeme Vaši zátěž
Kmenoví konzultanti mají dlouhodobé
zkušenosti z realizací desítek projektů,
realizační tým zahrnuje experta
pro řešenou oblast podnikání
Efektivní systémová dokumentace
– textovou dokumentaci náročnou
na správu nahrazujeme dynamickým
procesním modelem
Poskytujeme komplexní služby –
upozorňujeme a nabízíme řešení
problémů i v ostatních oblastech,
optimalizujeme

Školení pracovníků
Vytvoření plánu školení, realizace školení
z implementovaného managementu systému
řízení kvality, environmentu, bezpečnosti
informací či bezpečnosti práce a ochrany
zdraví
Diverzifikace školení dle cílové skupiny –
manažeři, THP, pracovníci ve výrobě
Vytvoření komplexního systému vzdělávání
–  jazykové dovednosti, projektové řízení,
obchodní dovednosti atd.

identifikace procesů
s vazbou na
organizační strukturu
– zjištění procesů a zdrojů, popis jejich
průběhu, identifikace rolí, pravomocí
a odpovědností

ověření shody procesů
s požadavky záváděných
standardů
– přezkoumání stávající řídící dokumentace a její doplnění v souladu s požadavky kriteriálních norem
– vytvoření či modifikace vrcholových dokumentů –
politika, cíle, příručka – a navazujících směrnic
– nastavení metrik pro měření výkonnosti procesů

součinnost při certifikaci

Rozvoj a údržba
systému řízení
Kontrola systémových požadavků a podpora
při jejich realizaci
Přezkum systémů, řešení preventivních
a nápravných opatření, vyhodnocování
cílů, spokojenosti zákazníků a hodnocení
dodavatelů, periodická školení, legislativní
update
Spolupráce při dalším rozvoji

www.sofo.cz

realizace interních auditů

Svěřte ISO profesionálům
Mezioborový tým kmenových konzultantů vhodně
doplněný externími poradci
Projektový přístup – vlastní projektová metodika
Minimalizace administrativní zátěže
Spoluprácí s námi získáte bezproblémovou přípravu
auditu

CASE STUDY

Společnost SOFO Group a.s.
realizovala napříč trhem desítky
projektů
zaměřených
na implementaci systémů managementu s jejich následnou
certifikací. Projektový přístup
minimalizuje administrativní zátěž klienta a garantuje dodržení
stanovených termínů a cílů.
Individuální přístup po celou
dobu projektu včetně samotné certifikace umožňuje poskytnout přidanou hodnotu
v
oblastech
legislativy
či optimalizace procesů.
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Sloane Park Property Trust, a.s.
Praha

INet Home CZ, s.r.o.
Plzeň

Hlavní předmět činnosti:

Hlavní předmět činnosti:

Telekomunikační služby

Poskytovatel internetové konektivity

Využitá služba

Využitá služba

SOFO Mezinárodní standardy ISO

SOFO Mezinárodní standardy ISO

Úspěšná certifikace během
šesti měsíců

ISO 9001 pro ICT
společnost

Společnost Sloane Park Property Trust, a.s. byla v době
svého převzetí společností UPC Česká republika třetí největší poskytovatel internetové konektivity v ČR
s vlastní páteřní optickou infrastrukturou, monitoringem
a dohledem 365 dní v roce 7 dní v týdnu 24 hodin denně. V roce 2010 jsme ve společnosti implementovali integrovaný systém řízení kvality v souladu s požadavky ISO
9001 a bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/
IEC 27001. Rozsáhlá analýza rizik pramenící z velkého
počtu aktiv (více než 1 000 POP – uzlové infrastrukturální body) spolu s aplikací procesního přístupu v podobě
komplexního procesního modelu nahrazujícího rozsáhlé
a na pozdější údržbu náročné textové pojetí řídící dokumentace, byly základními prvky systému.

Významný poskytovatel internetové konektivity společnost INet Home CZ, s.r.o., která působí na telekomunikačním trhu již od roku 2004 a má více než 10 000 aktivních
klientů, si vybrala naši společnost při přípravě k certifikaci dle ISO 9001. Námi deklarované termíny a cíle byly
bezezbytku splněny, zejména díky mnohaleté zkušenosti
implementačního týmu z oblastí zavádění mezinárodních
standardů u ICT společností.

Vyjádření generálního ředitele společnosti:
V průběhu implementace nedošlo k omezení běžného
chodu společnosti a obešlo se bez zbytečné administrativní zátěže všech pracovníků. Celý proces byl
po 6-ti měsících zakončen úspěšnou certifikací, což
bylo naším hlavním cílem.
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