Dacă sunteţi o companie care îşi doreşte: sporirea satisfacţiei clienţilor,
produse competitive, mărirea cotei de piaţă, în contextul reducerii
costurilor în toate compartimentele companiei şi a reducerii gradului de
eroare şi a pierderilor din diverse arii ale domeniului de activitate, precum
şi îmbunătăţirea reacţiei la modificările de pe piaţă sau angajarea pentru
excelenţă, atunci sunteţi pregătiţi pentru a acţiona în direcţia eficientizării
activităţii şi a creşterii performanţelor companiei dumneavoastră.
Oferta noastră vine în întâmpinarea companiilor interesate de dezvoltarea şi
creşterea performanţelor proprii, care doresc să se menţină competitive în
condiţii de piaţă apărute după integrarea României în UE. Ne adresăm
deasemenea şi acelor companii care vor să se pregatească pentru a intra cu
succes pe piaţa Europeană în domeniul lor de activitate.
Deoarece suntem preocupaţi de domeniul eficientizării activităţii companiilor,
vă oferim experienţa şi cunostinţele noastre prin servicii de consultanţă şi
outsourcing în următoarele domenii de competenţă:
Managementul resurselor umane
Pentru succesul companiei d-voastră, unul dintre elementele importante este selectarea şi
angajarea celor mai competente resurse umane. Un alt obiectiv este menţinerea şi motivarea
lor în scopul obţinerii eficienţei şi performanţei maxime. O companie eficientă oferă un
cadru profesional bine definit şi stabil.

Managementul calităţii ISO 9001 (acreditare EOQ)
Implementarea unui sistem de management al calităţii, în conformitate cu cerinţele seriei de
standarde ISO 9001, reprezintă un proces evolutiv continuu în interiorul companiei, o
consolidare a acesteia. Aceasta presupune analiza diagnostic a companiei în vederea
definirii principalelor activităţi şi procese care urmează a fi implementate şi îmbunatăţite,
urmărindu-se obţinerea unei calităţi superioare în toate ariile de activitate şi angajarea
pentru excelenţă.

Managementul mediului ISO 14001 (acreditare EOQ)
Datorită creşterii conştiinţei de mediu şi a severităţii cerinţelor legale ale Comunităţii
Europene în domeniul mediului, preocuparea faţă de protecţia mediului a devenit un
obiectiv prioritar al companiilor. Acest obiectiv se realizează prin controlarea impacturilor
asupra mediului ale activităţilor, produselor si serviciilor companiei. “Prevenirea este mai
ieftină decât tratarea”, definirea normelor interne specifice, iar apoi conştientizarea şi
instruirea personalului companiei în vederea impunerii şi respectării acestor norme este un
element definitoriu al preocupării în direcţia protecţiei mediului.

Securitatea informaţiei
Problema securităţii informaţiei este complexă, fiind generată de preocuparea companiilor
de a se proteja. Managementul companiei trebuie să înţeleagă exact ce anume trebuie să
protejeze şi de ce, urmând să selecteze măsuri şi soluţii specifice. Securitatea informaţiei
cere mai mult decât tehnologie şi instrumente avansate. O evaluare corectă a nevoi pentru
securitate şi risc trebuie să preceadă orice implementare a unor măsuri de securitate precum
şi asigurarea unui grad înalt de relevanţă al acestora. Securitatea informaţiei trebuie să fie
transparentă dar prezentă în întreaga activitate a companiei, implementată astfel încât să nu
împiedice atingerea celorlate obiective ale companiei.

