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Abast ISO 9001

Disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió de la qualitat,
mediambiental, de la prevenció de riscos laborals, protecció
de dades, seguretat alimentària i de la qualitat i
competència tècnica en laboratoris clínics.

(ER-0772/2013)

Abast ISO 27001

Els sistemes d'informació que donen suport a les activitats
de disseny, desenvolupament, implantació, formació i
manteniment de sistemes de gestió i el disseny,
desenvolupament i comercialització de programari de
sistemes de gestió d'acord amb la declaració d?aplicabilitat
vigent.

(SI-0021/2020)

GRUPOACMS
Qui és Grup ACMS Consultors Barcelona?
Grup ACMS Consultors Barcelona, es va constituir en 1998 per un grup d'experts en certificació i acreditació. Ofereix
serveis d'assessorament a diferents sectors.
Grup ACMS obre delegació al àrea de Catalunya amb oficina a Barcelona, amb l'objectiu d'oferir als seus clients un servei
més pròxim d'assessorament i col·laboració.
Reaitza projectes d'assessorament, oferint una visió de disseny, implantació i manteniment dels Sistemes de Gestió de la
Qualitat en les normes d'aplicació.
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GRUPOACMS
Ens definim com una companyia consultora
independent amb l'objectiu fonamental qual
és subministrar serveis de consultoria en les
àrees de Gestió empresarial, que representin
per al client una solució excel·lent, que
satisfaci les seves necessitats explícites o
implícites, tingui en compte les regulacions i
normes aplicables, i compleixi els objectius
de termini i cost establerts.
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