...Víte co. Víme jak!

Pro ty z vás, kteří potřebují odbornou pomoc při vytvoření či zlepšení systému kvality
dle ČSN EN ISO 9001:2009 (či jiný), a nechtějí do firmy cizího člověka, nabízíme
možnost odborných konzultací „na dálku“ s využitím internetu.
Co to znamená „internetové poradenství“ ?
Systematické poradenství prostřednictvím zejména elektronicky vedené komunikace. Po dobu
poradenství je Vám přidělen odborný poradce – konzultant, který Vám na základě rozsahu
dohodnuté spolupráce připravuje příslušné podklady a formou e-mailu a telefonu Vám na
dálku poskytuje odbornou pomoc při přípravě nebo zlepšování systému řízení.
Kdy využít tento způsob spolupráce?
Pokud jste malá a jednoduchá organizace a máte k dispozici pracovníka, který je schopen
komunikovat s poradcem touto formou. Lze spojit s variantou, kdy si od nás „koupíte“ typovou
dokumentaci a následně prostřednictvím komunikace „na dálku“ Vás konzultant naviguje
v další přípravě k certifikaci včetně výkladu jednotlivých požadavků. Lze spojit
s předcertifikačním auditem pro kontrolu splnění všech požadavků naším odborně vyškoleným
interním auditorem.
Kolik to stojí?
Cena je závislá zejména na rozsahu a délce dohodnuté spolupráce. Např. pokud bude
předmětem smlouvy dodání typové dokumentace ISO 9001 (zahrnuje Příručku kvality a tzv.
„povinně dokumentované postupy“ – požadavek normy) v ceně 5.000,- Kč a konzultace po
dobu přípravy v ceně 800,- Kč za hodinu, můžete si zajistit přípravu k certifikaci dle této normy
již v celkové výši do 10.000,. Kč (+ DPH).
Kdykoli Vám samozřejmě také zpracujeme nezávazně cenovou nabídku přímo pro Vás.
Co mám dělat, pokud chci vaše služby?
Sdělit nám nějakým způsobem Vaše požadavky (e - mail, telefon, pošta apod.) – viz kontakty.
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