Politika kvality a ochrany životního
prostředí
Hlavním cílem společnosti Gisat s.r.o. je nabídnout svým zákazníkům inovativní, dostupné a kvalitní
geoinformační služby založené na moderní technologii dálkového průzkumu Země. Kompletní
portfolio služeb, počínaje distribucí družicových snímků, přes zpracování analýz obrazových a
prostorových dat až po vývoj webových mapových portálů pro vizualizaci a vyhodnocení dodaných
produktů, umožňuje poskytovat zákazníkům ucelené informační podklady pro monitoring a efektivní
rozhodování o využívání přírodních či ekonomických zdrojů v krajině. Na základě dlouholeté
přítomnosti na českém i evropském geoinformačním trhu navázal Gisat trvalé a spolehlivé
partnerské vztahy se svými zákazníky a partnery.
V oblasti řízení kvality spočívá základní vize společnosti v neustálém zvyšování
poskytovaných služeb a spokojenosti svých zákazníků, partnerů a spolupracovníků.

kvality

Pro zajištění spokojenosti našich zákazníků je naším závazkem maximální ochota vyjít vstříc jejich
požadavkům, dodržování sjednaných termínů a dalších smluvních závazků, průběžné zvyšování
odbornosti našich zaměstnanců, spolupráce s kvalitními dodavateli a respektování právních a
bezpečnostních předpisů. Současně se zavazujeme k dodržování a zlepšování efektivity
integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů a kontrolních
mechanismů.
Vedení společnosti se zavazuje k dodržování všech environmentálních právních předpisů a
k využívání ekologicky šetrných technologií a postupů minimalizujících negativní dopady na životní
prostředí. Vzhledem k charakteru a rozsahu poskytovaných služeb se jedná zejména o:


využívání elektronické komunikace

Omezení počtu tuzemských a zahraničních pracovních cest díky maximálnímu využívání moderních
prostředků elektronického způsobu komunikace.


kancelář bez papíru

Minimalizace spotřeby kancelářského papíru a tisku dokumentů díky využití firemního serveru pro
uchovávání firemních a projektových dokumentů v elektronické podobě.
Současně se zavazujeme k průběžnému hodnocení a aktualizaci stanovených environmentálních cílů
v rámci integrovaného systému řízení. V rámci spolupráce s našimi partnery a dodavateli
požadujeme respektování těchto cílů a dodržování veškeré ekologické legislativy.
Od našich zaměstnanců očekáváme vysoké pracovní nasazení a odpovědnost za kvalitu odvedené
práce, vzájemnou spolupráci a ochotu vyhovět potřebám společnosti a požadavkům zákazníka,
pochopení důležitosti ochrany životního prostředí a dodržování požadavků integrovaného systému
řízení. Naší snahou je zvyšovat spokojenost všech zaměstnanců, přispívat k udržení dobrých vztahů
ve společnosti a respektovat individuální potřeby každého zaměstnance.
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