
ISO Management Systems



Jsme tým odborníků 
zaměřených na systémy řízení 

ISO,  IATF,  TISAX...



Přínosy
...pro vás , vaše zaměstnance 
i obchodní partnery!

Získáte nejen certifikát, ale i snazší a
efektivnější způsob řízení, vyšší kredit
a více tržních příležitostí, ochranu
aktiv i motivovanější zaměstnance.



Naše
služby

Poskytujeme expertní poradenství 
Auditujeme
Školíme
Jsme u vás, když nás potřebujete

 

Hovoříme CZ, SK, EN, DE, FRA a RUS.

ISO 9001        ISO 13485     ISO 14001  
ISO 22000     ISO 22301     ISO 27001 
 ISO 37001      ISO 37301     ISO 20000
ISO 45001      ISO 50001    ISO 27017-8
IATF 16949   AS/EN 9100   TISAX  VDA



Školení
ISO systémy,metody i techniky 
Připravíme vaše interní auditory 
Naše kvalifikace je na expertní
úrovni s praxí 20 let+ 
Školíme příkladem
Školíme i více systémů najednou 

info@s-cope.cz



Poradenství 
Zavedeme systém řízení.
Připravíme vás na certifikaci.
Využijeme technické možnosti.
Jen nezbytná dokumentace!
Opravíme ISO systém.

info@s-cope.cz



Kritéria ISO, IATF, VDA... 
Poradíme se snížením rizik
Asistujeme při externích auditech
Auditujeme vaše dodavatele,
abyste měli jistotu, že jsou jejich
procesy v pořádku!

info@s-cope.cz

Audit



My Mind GmbH (medical devices SW producer)
Faveo Healthcare (medical devices producer)
Euromedical (medical devices distributor)
EasyMED (medical devices distributor)
EFTEC (automotive supplier, electronic)
Compass Group CZ (food industry)
Vibracoustic (automotive)
Autoneum (automotive)
HILBI (medical devices, SW)
Motol University Hospital
L&V Vasko (facility management)
Havel & Partners (legal firm)
GiVE Consulting GmbH
Hofmann Wizard (personal agency)
FastID (SW start-up)
Eurocenter Holding (insurance company)
...

 klienti



Máme více než 20 let zkušeností v různých odvětvích. 
Podílíme se na vývoji norem ISO a máme informace.
Sdílíme v týmu hodnoty: preciznost, účelnost, úsporný
přístup k dokumentaci a naše práce nás opravdu baví!

3 důvody proč s námi

Těšíme se na spolupráci!



      Poslání

Klienti jsou v centru naší pozornosti.
Vždy.

Spolehlivý a profesionální partner pro
zavádění a zlepšování jedinečných a
udržitelných systémů řízení, které
pomáhají klientům v každodenním
provozu a posilují jejich obchodní a
mezilidské vztahy.



Chcem vyjadriť vysokú mieru profesionality
a vedomostí tímu S-cope a spokojnosť s
výsledkami zmienených činností. Rád by
som touto cestou srdečne poďakoval
všetkým pracovníkom S-cope a zároveň
touto cestou doporučil spoluprácu pri
riešení problémov v oblasti ISO. 

Pavol Drobný, General Director |
Faveo Healthcare

S-cope nám velmi pomohl se zavádením
normy ISO 37001. Spolupráce, komunikace,
návrhy na potřebná opatření k nápravě, vše
super. Děkujeme

Petr Brož, HSE Director CEE |
Compass Group Czech Republic 

klienti
řekli...



Promluvme si 
+420 603 171 017
www.s-cope.cz
info@s-cope.cz


