
   
 

   
 

 
POLITIKA KAKOVOSTI 

Osrednja dejavnost podjetja HC Center je IT sistemska integracija. Smo ekipa izkušenih in prodornih 
strokovnjakov, ki je kos tudi najzahtevnejšim projektom s področja informacijske tehnologije. 

Dolgoletne izkušnje, širok spekter znanj, sodelovanje z vrhunskimi proizvajalci programske in strojne 

opreme ter usmerjenost k željam in potrebam kupca omogočajo uspešno izvedbo projektov tako doma 

kot v tujini. 

Podjetje HC Center, je v zasebni lasti in deluje od leta 2001. V relativno kratkem času smo uspeli 

združiti pretekle izkušnje in znanje. Naša najboljša priporočila so uspešno zaključeni projekti in vse večji 

krog zadovoljnih poslovnih partnerjev. 
 
Kakovost je za naše naročnike ključnega pomena. Zato smo se odločili razviti, uvesti in vzdrževati sistem 
vodenja kakovosti v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001 ter ga nenehno izboljševati.  
 
Podjetje se zavezuje upoštevati veljavne zahteve standarda ISO 9001 in zakonodaje pri izvajanju vseh 
procesov. Zavezujemo se izpolnjevati izražene in neizražene zahteve naročnikov v okviru naših 
zmožnosti. Prav tako se zavezujemo, da bomo nenehno izboljševali načrtovanje, razvoj, implementacijo 
in podporo IT rešitev ter digitalizacijo poslovanja in oblačnih storitev. 
 
Osnovni cilji politike so: 

▪ Povečevanje zadovoljstva naročnikov, 
▪ Upoštevanje dogovorjenih rokov, 
▪ Kakovostno izvajanje načrtovanja, razvoja, implementacija in podpore IT rešitev, digitalizacije 

poslovanja in oblačnih storitev, 
▪ Čim manjše število reklamacij, 
▪ Kakovostna in kredibilna komunikacija, 
▪ Dobro usposobljen in ozaveščen kader, 

Z doslednim izvajanjem politike kakovosti želimo doseči: 
▪ da bomo skrbeli za ustrezno načrtovanje poslovanja in trajnostni razvoj podjetja, 
▪ zavezanost zaposlenih k načrtovanju in uresničevanju kakovosti pri načrtovanju, razvoju, 

implementacijo in podporo IT rešitev ter digitalizacijo poslovanja in oblačnih storitev, 
▪ sistematično spremljanje delovanja poslovnih procesov, 
▪ obvladovanje strateških in poslovnih tveganj, 
▪ naravnanost k zmanjševanju stroškov poslovanja, ob istočasni visoki profesionalni stopnji 

opravljanja dejavnosti, 
 

Kakovost načrtujemo, izvajamo in preverjamo ter jo tako zagotavljamo na vseh področjih poslovanja z 
usmerjenostjo k preprečevanju napak. 
 
Izvajanje notranjih presoj, prepoznavanje tveganj in priložnosti v kontekstu poslovanja zagotavlja 
spremljanje uspešnosti sistema vodenja kakovosti, z uvedbo ukrepov pa zagotavljamo nenehno 
izboljševanje poslovanja. 
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