Liros Electronics i Malmö AB – Kvalitetspolicy
Liros Electronics i Malmö AB är certifierat enligt ISO9001:2015, och våra produkter inom sortimentet
Grain-Watch är ATEX-godkända.
Kvalitetspolicy
Kärnan i vår kvalitetspolicy att alltid infria men helst överträffa kundernas förväntningar i linje med vår
grundläggande affärsidé. Detta kan genomföras genom:
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•
•
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•

Att redan på konstruktionsstadiet utveckla produkter som inte bara möter de senaste kund- och
myndighetskraven utan även kan fånga upp framtida behov hos våra kunder, samhället och det
världssamfund vi verkar inom.
Att välja underleverantörer som uppfyller högsta krav på kvalitet och leveranssäkerhet och i första
hand är ISO-certifierade.
Att all produktion sker i enlighet med våra egna specifikationer, våra kunders höga kvalitetskrav och
alla relevanta myndighetskrav.
Att ge råd för att uppnå den, för kunden, optimala lösningen.
Att identifiera och finslipa samtliga moment och processer i vår verksamhet, samt dokumentera detta i
vårt kvalitetsstyrningssystem, för att kunna uppfylla våra förpliktelser gentemot våra kunder.
Att utföra alla processer/moment i överensstämmelse med gällande krav på produktsäkerhet, från
komponentnivå till färdig produkt när det gäller produkter för temperaturmätning som har ATEXcertifiering. Övriga produkter kan efter behov styras genom kvalitetssäkringsplaner.
Att ställa upp kvalitetsmål genomföra den nödvändiga kvalitetsstyrningen.
Att kommunicera och agera enligt kvalitetsstyrningssystemet för att säkra ett väl fungerande
samarbete med varje enskild kund.
Att omsätta våra erfarenheter och resultat till ständiga förbättringar av våra produkter och vårt
kvalitetssystem.
Att verka för en flexibel och rationell organisation, så att kraven på resurser, effektivitet, ekonomi och
felfria produkter uppfylls.

Certifikat och omfattning
För att säkerställa vår kvalitetspolicy arbetar vi efter vårt kvalitetsstyrningssystem, vilket uppfyller samtliga
systemkrav i ISO9001:2015, relevanta myndighetskrav och ATEX-krav i enlighet med 2014/34/EU.
Liros Electronics i Malmö AB är ISO9001:2015 certifierat av A3 Cert AB, Sverige, med följande definition:
“Utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av elektronisk utrustning för jordbruksprocesser
och specialindustri.”
”Development, manufacturing, marketing and sales of products for agricultural processes and selective
industry.”
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