UNE-EN-ISO 9001:2008
Un sistema d’ordre, gestió i orientació a processos eficients de Qualitat per a
empreses de fabricació i serveis.
El Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 és el sistema en què
es descriuen els processos i procediments interns de la seva empresa.
El certificat ISO afavoreix la comprensió de la seva gestió empresarial i li ajuda a controlar
millor els seus processos empresarials.
AEQ l’assessora i l’acompanya en el disseny, desenvolupament i implementació del sistema. Un cop
avaluat per una entitat certificadora, obtindrà un certificat acreditat i reconegut internacionalment.
La nostra dilatada experiència en la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i Sistemes de Gestió
Global, així com la capacitació dels nostres consultors, han fet que desenvolupem un mètode de treball
senzill i de resultats visibles.
El nostre mètode consisteix a realitzar exclusivament les visites necessàries, en les quals desenvoluparem
les fases clau per a la consecució dels objectius:
- Realitzarem l’ anàlisi de la seva situació amb relació als requisits
- Elaborarem únicament la documentació necessària
- Implantarem el sistema
- Formarem i capacitarem els seus empleats.
- I verificarem el sistema per a la seva certificació.

Avui en dia, més de 1.100 empreses han confiat en la nostra gestió. Actualment, i des de fa més de 15
anys, desenvolupem programes integrals de gestió i qualitat per tot el territori nacional. Tot això, gràcies
al fet que el nostre sistema de treball i d’ organització aporta:
- Un model de feina senzill.
- Que no causa interferències en el “dia a dia” del seu negoci.
- És ràpid i efectiu en el seu desenvolupament.
- Fàcil de mantenir i de llarg termini.

Per a ampliar informació o sol·licitar visita sense cap compromís, empleni el formulari de contacte
fent clic aquí

Tel.: +34 93 861 35 65 Fax: +34 93 870 77 52
www.aeq-consulting.es o info@aeq-consulting.es

