MINŐSÉGPOLITIKA
A Process Solutions Magyarország több mint 12 éve piacvezető pénzügyi-számviteli outsourcing
cége, amelyet az Andersen Worldwide alapított annak magyarországi Bussiness Process
Outsourcing divíziójaként. Így a Process Solutions egy nemzetközileg kipróbált és jól bevált
módszertani bázisra építve alakította ki munkafolyamatait és minőségirányítási rendszerét. A
2002. július óta önállóan működő szervezet szolgáltatásaival szemben támasztott
követelmények – a döntően multinacionális hátterű ügyfélkörből adódóan – nem változtak. A
minőségpolitikai nyilatkozatunkat ennek megfelelően az alábbiak szerint alakítottuk ki:
A minőségirányítási folyamataink célja megfelelni az ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek,
jogszabályok és szabályozások, valamint az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány
követelményeinek. A Process Solutions működése során alkalmazott minőségirányítási
szabályozásra a PS szakmapolitikája és irányelvei az irányadók. Szolgáltatásainkat részletes
folyamatszabályozás alapján végezzük, amely minden lépést magában foglal és az üzleti
környezet változásainak megfelelően aktualizálásra kerül. Az eljárások betartását rendszeresen
ellenőrizzük.
A minőségirányítási rendszer tervezése során átgondoljuk a külső és belső környezetünk
elemeit, azonosítjuk a lényeges érdekelt felek elvárásait és meghatározzuk a kockázatokat
és lehetőségeket, amelyekkel foglalkozunk ahhoz, hogy biztosítsuk a minőségirányítási
rendszertől elvárt eredményeket, növeljük a kívánt hatásokat, megelőzzük, vagy
csökkentsük a nem kívánt hatásokat.
Bizonyosak vagyunk abban, hogy mindezek garantálják a szolgáltatásaink magas
színvonalát.
Minőségirányítási rendszerünk fő törekvései a következők:
•

Egységesen kiemelkedő színvonalú szolgáltatást nyújtani, s a szolgáltatás minőségét
folyamatosan fejleszteni az Ügyfeleink és más lényeges érdekelt felek kifejezett vagy
szándék szerinti igényeinek kielégítése érdekében.

•

Megadni minden szakértő munkatársunknak azt a lehetőséget, hogy ügyfeleinknek a
lehető legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa.

•

Biztosítani ügyfeleinket és más lényeges érdekelt feleinket arról, hogy állandóan és
folyamatosan kiemelkedő minőségű szolgáltatásban részesülnek.

•

Elősegíteni a gyorsított ütemű, jelentősebb problémák nélküli, állandó növekedést.

•

Tudásbázisunkat bővíteni a tapasztalataink megosztása, illetve az azokból való
tanulás révén.

•

Biztosítani az ügyfeleink és más lényeges érdekelt feleink vezetését arról, hogy a
Process Solutions hatékonyan gondoskodik a minőségirányításról és kezeli a
kockázatokat.

•

Megfelelni az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak.
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