
RXS/Corning, których na 

dzieñ dzisiejszy jesteœmy 

wy³¹cznym serwisem na 

terenie Polski.

Rozwijaj¹c nasz¹ 

organizacjê oraz dbaj¹c o Od kilkunastu lat, a w 
dobre kontakty z naszymi obecnej formie organizacyjnej 
Klientami podjêliœmy decyzjê od 1991 roku zajmujemy siê 
o wdro¿eniu Systemu aparatur¹ kontrolno-
Zarz¹dzania Jakoœci¹ pomiarow¹ wiod¹cych 
zgodnego z norm¹ ISO œwiatowych producentów: 

która jako jedyna zaoferowa³a 9001:2000. Ze wzglêdu na TEKTRONIX (USA), ROHDE 
kompleksowe rozwi¹zanie. specyfikê oferowanych & SCHWARZ (Niemcy), 
Mocna integracja obu produktów postanowiliœmy ADVANTEST (Japonia), z 
systemów usprawni³a proces rozszerzyæ wdra¿any system o którymi zwi¹zani jesteœmy 
wdro¿enia i okaza³a siê kryteria Wewnêtrznego wieloletnimi umowami 
interesuj¹cym rozwi¹zaniem. Systemu Kontroli. W celu serwisowymi i 
W trakcie prac utworzono usprawnienia procesów dystrybutorskimi. W zwi¹zku z 
dokumentacjê zintegrowanego zwi¹zanych z obs³ug¹ poszerzaniem oferty 
systemów usprawni³a proces Naszych Klientów produktów 
wdro¿enia i okaza³a siê za³o¿yliœmy, ¿e powy¿szych firm 
interesuj¹cym rozwi¹zaniem. bêdziemy na rynek polski 
W trakcie prac utworzono równolegle z w ostatnich 
dokumentacjê zintegrowanego wdro¿eniem latach 
systemu SZJ i WSK oraz Systemu zajmujemy 
zaimplementowano Mapê Zarz¹dzania siê równie¿ 
procesów organizacji w Jakoœci¹ wdra¿aæ serwisem 
systemie informatycznym. system zarz¹dzania nadajników 
Ujednoliceniu uleg³y relacjami z klientem TV i FM oraz 
stosowane metody (CRM).ró¿nych 

rodzajów 
Poszukuj¹c dostawcy ³¹cznoœci radiowej. 

interesuj¹cych nas systemów Wzbogaciliœmy ostatnio nasz¹ 
wybraliœmy firmê Simple Sp. z ofertê o spawarki 
o.o. z D¹browy Górniczej, œwiat³owodowe firmy 

dokumentacji procesów oraz 

zosta³ usprawniony jej obieg. 

Wdro¿enie przeprowadzone 

przez konsultantów  firmy 

Simple przebiega³o sprawnie,

TESPOL
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 a po jego zakoñczeniu skorzystaliœmy z zaoferowanej opieki 

serwisowej.

Znajduj¹c w firmie Simple solidnego partnera planujemy 

dalsz¹ wspó³pracê w zakresie doskonalenia naszego systemu 

jakoœci oraz wdro¿enie kolejnych modu³ów oprogramowania do 

zarz¹dzania organizacj¹.
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