Polityka Systemu Zarządzania Jakością
Firma VECTOR działa na globalnym rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Od lat wdrażamy i produkujemy urządzenia elektroniczne. W najbliższym latach pragniemy
rozwijać naszą firmę, umacniać jej pozycję na rynku, a także rozszerzyć i rozwijać produkcję
zleconą przez Klienta.
Jakość oferowanych produktów oraz zadowolenie i satysfakcja klienta jest naszym najwyższym
priorytetem, więc obserwujemy rynek oraz reagujemy na potrzeby, opinie i oczekiwania zgłaszane
przez naszych obecnych i potencjalnych klientów. Koncentrujemy się na zrozumieniu Klienta,
wykorzystując doświadczenie i kompetencje, potwierdzone przez największych światowych
operatorów ICT, oraz w oparciu o zmieniające się wymagania międzynarodowych rynków.
Proces produkcyjny jest obsługiwany i nadzorowany przez doświadczonych specjalistów oraz
wdrożone i doskonalone systemy wspierające, pozwalające na powtarzalną i stabilną jakościowo
produkcję urządzeń. Zapewniamy wymagane zasoby infrastrukturalne oraz środowiskowe
gwarantujące ciągłość naszych procesów, a także ich skuteczność i efektywność.
Stosujemy komponenty i materiały gwarantujące powtarzalną jakość naszych wyrobów,
a także wyznaczamy i egzekwujemy wymaganą jakość pracy od naszych pracowników
oraz współpracowników.
Chcąc w sposób ciągły doskonalić nasz System Zapewnienia Jakości, a tym samym nie tylko
spełniać wymagania, ale przede wszystkim być partnerem dla naszych Klientów, utrzymujemy
i rozwijamy, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, n/w elementy systemu zarządzania:
Standardy Systemu Zapewnienia Jakości i Doskonalenia:
System kwalifikacji i oceny dostawców i komponentów
System kontroli wejściowej komponentów i materiałów
Proces audytów zewnętrznych i wewnętrznych
Elektroniczny system danych ERP - IFS
Procesy zarządzania zmianą: ECR/ECO i PCN
Standardy Systemu Kontroli Jakości:
Cykliczne, interdyscyplinarne przeglądy KPI
System kontroli wyrobu i procesu
System ochrony ESD
System kontroli jakości i kalibracji narzędzi produkcyjnych
Zaawansowane systemy kontroli jak: AOI 3D, AOI 2D, X-Ray
Zgodność z wymaganiami środowiskowymi: REACH, ROHS i normami IPC-A-610, IPC-A-600
Identyfikacja i identyfikowalność komponentów i wyrobów
Nasze Kompetencje:
Certyfikowany trener IPC-A-610
Szkolony zespół IPC-A-610, IPC-A-600
Stały udział w konferencjach jakościowych i branżowych
System podnoszenia kwalifikacji pracowników oparty o program szkoleń
Powyższa Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację
postanowień niniejszej Polityki Jakości.
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