
 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Η εηαηξεία VOICETLEMEDIA κε ζηόρν ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηωλ πειαηώλ θαη 
ηελ εθπιήξωζε θαζνξηζκέλωλ πξνδηαγξαθώλ πνηόηεηαο εθαξκόδεη έλα Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο 
ζύκθωλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γηεζλνύο Πξνηύπνπ ISO 9001:2015. 
 
Βαζηθόο Σηόρνο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο απνηειεί ε δεκηνπξγία βάζεο γηα ηε δηαξθή βειηίωζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηωλ δηεξγαζηώλ ηεο, έρνληαο πάληα ωο γλώκνλα ηε ζπλερή ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ θαη 
ηωλ πξνζδνθηώλ ηωλ πειαηώλ ηεο ζην κέγηζην δπλαηό βαζκό.  
 
Πεδίο Εθαπμογήρ 
 
Τν Σύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο θαιύπηεη ηελ: 
 

Παποσή ςπηπεζιών Call Center (Ειζεπσόμενερ – Εξεπσόμενερ), Δημοζκοπήζειρ, SMS,  

Ησογπαθημένα Μηνύμαηα, Τηλεγπαμμαηεία, CRM 
 
θαη ζρεδηάζηεθε ζύκθωλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηηο Ννκηθέο θαη Καλνληζηηθέο 
Απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 
 
Η εηαιπεία μαρ δεζμεύεηαι για: 

 
 Τε ζπλερή βειηίωζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο κε επζύλε ηεο Γηνίθεζεο θαη κέζω ηερληθώλ, 

όπωο εζωηεξηθέο επηζεωξήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο, Γηνξζωηηθέο Δλέξγεηεο, Αλαιύζεηο Σηνηρείωλ πνπ 
πξνθύπηνπλ από ηελ επηθνηλωλία κε ηνπο Πειάηεο, Γηνηθεηηθή Αλαζθόπεζε ηνπ Σπζηήκαηνο. 

 Τε  δηάζεζε εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο όιωλ εθείλωλ ηωλ αλαγθαίωλ πόξωλ θαη κέζωλ πνπ ζηόρν ζα 
έρνπλ ηε ζπλερόκελε αλαβάζκηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ISO 9001:2015.  

 Τε ζέζπηζε κεηξήζηκωλ (πνηνηηθά ή/θαη πνζνηηθά) ζηόρωλ πνηόηεηαο ώζηε λα ειέγρεη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη ην βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηωλ Πειαηώλ 
ηεο. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηωλ ζηόρωλ ειέγρεηαη κέζω ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαζθόπεζεο ηεο Γηνίθεζεο θαη 
ηεο ζρεηηθήο ηεθκεξηωκέλεο πιεξνθόξεζεο. 

 Τε ζπκκόξθωζε ηωλ ππεξεζηώλ ηεο ωο πξνο ηηο ηζρύνπζεο Ννκηθέο θαη Καλνληζηηθέο Απαηηήζεηο ηεο 

Διιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο. 
 Τε ζπλερή ελεκέξωζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ. 

 Τελ παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ηωλ θηλδύλωλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο 
ζηε ζπκκόξθωζε ηωλ ππεξεζηώλ κε ηνπο ζηόρνπο πνηόηεηαο θαη ηελ ηειηθή ηθαλνπνίεζε ηωλ Πειαηώλ. 

 Τελ αλαγλώξηζε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηώλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίωζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη ωο εθ ηνύηνπ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηωλ 
Πειαηώλ ηεο. 

 Τελ παξαθνινύζεζε θξίζηκωλ παξακέηξωλ ηωλ δηεξγαζηώλ ηεο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηόηεηα ζε 
όια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο 

 
Αξκόδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο νξίδεηαη ν Υπεύζπλνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο. 
Οη ππεύζπλνη θάζε ηκήκαηνο νξίδνληαη ωο αξκόδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο ζηα ηκήκαηά 
ηνπο. 
 
Η Πνιηηηθή Πνηόηεηαο αλαζθνπείηαη ζε εηήζηα βάζε θαη εγθξίλεηαη από ην Γεληθό Γηεπζπληή ηεο εηαηξείαο. 

 
Η παξνύζα Πνιηηηθή Πνηόηεηαο ηεο εηαηξείαο γλωζηνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο, εθαξκόδεηαη θαη 

ζηεξίδεηαη από θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο. 
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