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Vizija - lmon6, rinkoje veikianti kaip patikimas ir kompetentingas paftneris, kuris savo
sprendimq, sukurttl naujausitl technologijq pagrindu, d6ka klientams kuria ekonoming naudq.
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- Kurti ir realizuoti ilgalaikius kompleksinius

KOKYBES POLITIKA
Vadovyb6
numato:
lmonds
tenkinti iSreik5tus ir numatomus Klientq poreikius, istatymq bei jq jgyvendinamqjq teises aktq reikalavimus
parduodant (t. y. projektuojant, kuriant, realizuojant, palaikant ir tobulinant) produktus (projektus ir sprendimus)
ir paslaugas tuo uZtikrinant ilgalaikq ir stabiliq lmonds veiklq;
uZtikrinti efektyviq lmonds veiklq, pasiekiant numatytus tikslus, per Klientq ir kitq suinteresuotq Saliq (Akcininkq,
Partneriq ir Darbuotojq) pagrjstq poreikiq ir l0kesdiq tenkinimq;
per Klientq poreikiq suvokimq, sprendimq novatori5kumq, pastovq aukStos kompetencijos k0rimq, auk5to lygio
vadybq bei tikslingq ir sqmoningq darbuotojq bendradarbiavimq sukurti lmones lyderes jvaizdi rinkoje;
per pastovq ir sqmoninga darbuotojq tobuldjimq, lmonOs vadybos bei produktq ir paslaugq tobulinimq uZtikrint
spartq lmonds veiklos vystymqsi bei konkurencingumo didejimq rinkose.

Siekiant numatomq tikslq lmonds Vadovyb6 laikosiSiq principq:
lmon€S pelnas sukuriamas realizuojant rinkoje tik paZangius ir Klientui naudingus produktus ir paslaugas;

geros kokybds produktu ar paslauga yra laikomi tik Kliento dabarties ir ateities poreikius ir reikalavimus
tenkinantis produktas;
geros kokybds darbas yra toks, kuris suteikia galimybg gerai atlikti po jo sekantj darbq;
lyderiu rinkoje galima tapti ir i5likti tik tiada, kada esi orientuotas j numatytq tikslq pasiekimq ir pastovq
tobul€jimq, toddl lmon€s vadovybO skatina ir palaiko darbuotojus, sugebandius pasiekti nustatytus tikslus bei
orientuotus i pastovq tobulOjimq;
kokybi5kai atlikti darbq galima tik geraiji apgalvojus ir kruop5diaijam pasiruo5us, t.y. suvokiant veiklos visumq
bei jvertinus galimas rizikas, turint atitinkamq kompetencijq ir disponuojant reikiamos kokybes bei apimties
i5tekliais:

lmond ir Partneriai, lmonO ir Tiek0jai yra priklausomi vieni nuo kitq ir abipusiai naudingi rySiai abiem Salims
padeda didinti vertds suk0rimo galimybg. 15 imon€s Partneriq ir Tiekdjq reikalaujama geros produktq, paslaugq
ir darbq kokybds, teikiant prioritetus ilgalaikiams rySiams;

kiekvieno lmonds Darbuotojo darbas yra vienodai svarbus tiekiant geros kokybds produktq
paslaugq. Toddl yra skatinama bet kokia iniciatyva ddl kokybds vadybos sistemos gerinimo

ar teikiant
ir kokybes

uZtikrinimo, sudaromos sqlygos Darbuotojq tobul€jimui, igyjant papildomai Ziniq, ig0dZiq, kompetencijos;
lmonds veikla organizuojama, remiantis paZangia vadyba, kuri uZtikrina racionalq resursLl panaudojimE
numatytq tikslq pasiekimui;

produktus ir paslaugas Klientams pristato bei savo darbu ir elgsena palaiko visi lmonds darbuotojai, todeljie
turi suvokti Siq produktLl esme ir nauda klientams bei tapti padiais kompetentingiausiais Siq produktq
ambasadoriais rinkoje;
Vadovybd sukuria lmon€s organizacing struktOrq bei darbo aplinkq, aprUpina bUtina infrastruktUra, skiria

reikalingus Zmogi5kuosius, techninius, informacinius

.

informacinitl technologijtl sprendimus
bei kokybg ui optimaliq

ir organizacijose, uZtikrinant reikiamE sprendimq funkcionalumq

bei finansinius i5teklius priimtq

jsipareigojimr.l

jgyvendinimui;

Vadovyb€ uZtikrina, kad 5i KokybOs politika lmondje bUtq Zinoma, suprantama ir suvokta.

Siq nuostatq realizavimo pagrindas yra tmon6s Kokybes vadybos sistema, kurios tinkamumas,
adekvatumas ir rezultatyvumas bus nuolat gerinami. Kokybds vadybos sistema leidZia laiduoti
lmonei ir Klientui, kad lmonds tiekiamq produktq (projektq ir sprendimq) ir teikiamq paslaugq kokybd
yra sutartind ir stabili.

UAB ,,lnformatikos ir rySiq technologijq centras" direktorius
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