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JCM Technologies, S.A. es va fundar l’any 1983 per en Joan Capdevila Mas, en pocs anys va
liderar el mercat espanyol. A l’any 1991 va iniciar un procés d’internacionalització, obrint filials
comercials a França i Alemanya. Actualment JCM està posicionada entre les marques més
reconegudes d’Europa, comptant amb la presencia en més de 40 països.
Des d’aquesta perspectiva la seva actuació se circumscriu a l’activitat de
Disseny, fabricació i comercialització de productes electrònics innovadors,
estàndard i OEM , pel control de portes.
I per tal d’aconseguir l’objectiu estratègic de “Garantir la qualitat del producte i del servei”,
assegura que aplica en tots els processos i activitats de l’empresa els següents criteris:



Establir en les fases de disseny el controls i test necessaris per la qualitat final del producte, la
seva fiabilitat i la reducció de l’impacte ambiental en la nostra activitat i
avaluar
anticipadament possibles impactes de les noves activitats o serveis.



Establir la seguretat en els processos i el control final del productes, per assegurar la seva
qualitat.



Compliment dels requisits dels clients amb el propòsit d’augmentar la seva satisfacció més
enllà, fins i tot, dels requeriments explícits.



Compliment de tots els requisits legals, reglamentaris aplicables i parts interessades.



Millora contínua de l’eficàcia del sistema de qualitat i gestió ambiental mitjançant un adequat
seguiment dels Indicadors de processos ¡ dels Objectius i Metes establerts des de la Direcció.



Revisió d’aquesta política per la seva continua adequació.

Establiment dels valors d’ètica, compromís, qualitat de relació, innovació i visió internacional.



ÈTICA : No procedir de manera que ho puguem considerar reprovable quan ho observem
al nostre entorn.



COMPROMÍS: Prendre decisions i executar-les en el termini i qualitat acordat. Compromís
per la protecció del medi ambient incloent la prevenció de la contaminació i mitigant i
adaptant-se al canvi climàtic.



QUALITAT RELACIÓ: Tenir cura de les nostres relacions per obtenir el millor de cadascú,
actuant amb transparència i anant al centre del problema.



INNOVACIÓ: Oberts a noves idees .



VISIÓ GLOBAL: Pensar “en gran”, i prendre les decisions puntuals amb visió global.

La direcció de JCM Technologies, S.A. amb l’aplicació d’aquests criteris, està convençuda
d’aconseguir els millors resultats i la major satisfacció dels clients, proveïdors i treballadors de
l’empresa, fent-los accessibles a aquesta Declaració de Política.

La Direcció

