
  
 

 

 

Politika kakovosti družbe 

• Flycom Technologies ustvarja skupno platformo za standarde kakovosti v storitvah s področja 
daljinskega zaznavanja, nadzorovanja in diganostike in razvoja, vzdrževanja lastnih programskih rešitev 
ter svetovalnih storitev. 

Politika kakovosti je sestavni del našega praktičnega, vsakdanjega dela nenehni izziv vodenja kakovosti. Vsi - 
tako vodstvo kot zaposleni - se zavzemamo za uspeh. 

Na tej zavezi temelji 8 temeljnih vrednot: 

 

• Odličnost  

• Predanost 

• Zanesljivost 

• Inovativnost 

• Ekipno delo 

• Fleksibilnost 

• Varnost 
- Varno izvajanje dela iz vidika varstva in zdravja pri delu  
- Informacijska varnost  

• Trajnostno delovanje  
 
Zaveza  

 
Da bi izpolnili to zavezo, naša politika pomeni, da svoje poslovanje vodimo tako, da dosledno presegamo 
pričakovanja kupcev glede kakovosti storitev in izdelkov.  Zavezujemo se za spremljanje in izpolnjevanje vseh 
zakonodajnih in drugih prostovoljnih zahtev na področju delovanja družbe ter prav tako za obravnavanje 
tveganj in priložnosti družbe s katerim pripomoremo še k večji kakovosti naših storitev in izdelkov.  

Zavezujemo se k zagotavljanju potrebnih informacij in virov za izvedbo izvedbenih ciljev, razvojnih aktivnosti in 
snovanj za izboljšanje na področju zračnih vzdrževalnih storitev, obdelave podatkov in upravljanja podatkov.  

V podporo tej zavezi je treba z neodvisnim ocenjevanjem izvajati nenehno izboljševanje poslovanja in kakovosti 
storitev ter izvajanje in vzdrževanje sistemov upravljanja, ki izpolnjujejo vse vidike zahtev mednarodno 
priznanega standarda kakovosti ISO 9001: 2015. priznanega certifikacijskega organa SiQ, je treba vzdrževati za 
vsa opredeljena področja poslovanja. 

 V podporo tej zavezi bomo z neodvisnim ocenjevanjem izvajali nenehno izboljševanje poslovanja in kakovosti 
storitev ter izvajanje in vzdrževanje sistemov upravljanja, ki izpolnjujejo vse vidike zahtev mednarodno 
priznanega standarda kakovosti ISO 9001: 2015. priznanega certifikacijskega organa SiQ, je treba vzdrževati za 
vsa opredeljena področja poslovanja. 



  
 

 

 

Cilj  

Naš cilj je ohraniti in okrepiti vlogo ključnega globalnega akterja na področju daljinskega zaznavanja in postati 
vodilni regionalni akter v GIS segmentu ter v okviru doseganja ciljev poslovati trajnostno odgovorno v odnosu 
do zaposlenih, zunanjih partnerjev družbe in okolja.  
 

Podjetje Flycom Technologies se brezpogojno zaveže, da si bo prizadevalo za neprekinjeno vodenje in 
integriteto zaposlenih pri uresničevanju naših poslovnih ciljev in poslovanja z opredeljenimi ključnimi 
preventivnimi mehanizmi in poslovnimi praksami, navedenimi v dokumentu Flycom Integrity Communities in 
smernice za ohranjanje integritete našega podjetja. 

  
Kot del naše politike in zavezanosti nenehnim izboljšavam bomo to izjavo o politiki pregledali letno. 
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