POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
REDMAN TH, S.L. som una empresa de serveis informàtics focalitzats en els
següents àmbits d’actuació:
▪ Disseny, instal·lació i administració de xarxes.
▪ Suport i manteniment de microinformàtica.
▪ Venda i instal·lació de material i equips informàtics.
▪ Disseny, implantació i venda de solucions de TI i software personalitzades.
▪ Disseny i parametrització de Software de Gestió empresarial.
A l’equip humà de REDMAN TH, S.L. som plenament conscient de la necessitat de
assumir un compromís pel compliment dels requisits establerts en el Sistema de
Qualitat i Medi Ambient així com per la millora continuada. Ambdós compromisos
ens donen sense cap mena de dubte els elements necessaris para destacar dins del
sector informàtic i poder així perdurar en el temps i aconseguir la satisfacció dels
nostres clients i la millora del acompliment ambiental de la organització.
REDMAN TH, S.L ens comprometem a la protecció del medi ambient, inclosa la
prevenció de la contaminació i el compromís específic de vetllar per un
desenvolupament sostenible de la seva activitat, en tots aquells aspectes
ambientals que es trobin dins de la capacitat de gestió de la nostra organització.
Tanmateix, ens comprometem, a complir amb els requeriments legals aplicables i
d’altres requisits que la nostre organització subscrigui relacionats amb els nostres
aspectes ambientals.
El compliment dels compromisos aquí definits ens permet mantenir i inclús
millorar els valors que anualment definim com a objectius: gestió comercial, gestió
de compres, qualitat del servei, satisfacció del client, rendibilitat, gestió eficaç dels
residus. El compliment d’aquests objectius es la clau per assolir el nostre
compromís amb els clients, els socis de la empresa, els treballadors, els
col·laboradors, els proveïdors, la societat i amb el nostre entorn.
A REDMAN TH, S.L. aspirem a aconseguir una empresa de referencia en el nostre
sector i àmbit d’actuació amb un tracte humà i cordial, oferint el millor servei per
naturalesa.
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