Kvalitet är viktigt!
• Förväntningar på er som partners
Långt och nära samarbete
Har koll på och uppfyller ramavtalets villkor
Inget svar behövs om inte partner vill svara
Lämnar underlag för avropssvar med kvalitet
Kravuppfyllnad ska beskrivas
Håller konsulten till sista dag för giltighet anbud

• Förväntningar på KnowitPrecio
Transparenta och likabehandlande
Coachande
Tillgängliga och återkopplar snabbt
Förbättrar löpande

Kvalitetspolicy

Vår affärsidé är att stödja våra kunder med att leverera
IT-konsulttjänster och lösningar med hjälp av
kvalificerade underleverantörer.
Det är viktigt för oss att förstå våra kunders verksamhet
och hitta de mest lämpliga resurserna för varje uppdrag.
Därför strävar vi efter att bygga ett attraktivt nätverk av
partners för att skapa kundvärde. Vår styrka ligger i
kreativ samverkan mellan olika kompetenser och
branschperspektiv.
Vi säkerställer kontinuerligt att vi och våra partners
förstår och har kunskap om ramavtalet. För att nå våra
ambitioner och uppfylla tillämpliga krav utvärderar vi
kontinuerligt våra prestationer och söker möjligheter att
förbättra vårt sätt att arbeta.

Miljö-/hållbarhet

FNs globala mål för hållbar utveckling

Miljö-/hållbarhet är oftast inte är det huvudsakliga fokuset i anbudsförfrågningar, men
det finns ändå ofta ett miljö-/hållbarhetsperspektiv som bör beaktas och tydliggöras. I
alla avropssvar där det är tillämpligt ser vi en affärsmöjlighet i att visa att vi kan bidra
och vår policy är därför att lyfta fram miljö- och hållbarhetsperspektivet.
•

•

•

Vid anbudssvar:
Hållbarhetsperspektivet ska lyftas fram i alla anbudssvar där det är tillämpligt
Säkerställ att konsultens erfarenhet och kompetens avseende miljö- och
hållbarhetsfrågor tydliggörs i konsult-CV, t.ex. kurser, referensuppdrag
Lyft fram hur konsultens erfarenhet/kompetens kan bidra till ett miljö/hållbarhetsperspektiv i aktuellt uppdrag
Under leveransen (exempel/inspiration):
Stäm av med kunden vilka miljö-/hållbarhetskrav som ställs på dem.
Tydliggör/lyft fram miljö-/hållbarhetsperspektiv för kund och hjälp kunden att hitta
sätt att mäta/följa upp miljö-/hållbarhetsnytta
Tydliggör/lyft fram miljö-/hållbarhetsperspektiv vid uppdragsavslut t.ex. i en
projektrapport
Affärsupplägg:
Stäm av möjlighet till distansarbete, digitala möten
Vid behov av resor inom uppdraget:
• Ifrågasätt om resan är nödvändig eller om den kan ersättas av digitalt möte
• Om resan är nödvändig, välj i första hand det resealternativ som ger minst
miljöpåverkan

Miljöpolicy
Vår affärsidé är att stödja våra kunder med att
leverera IT-konsulttjänster och lösningar med
hjälp av kvalificerade underleverantörer.
Hållbarhets- och miljöperspektiv är en naturlig
del av dialogen med våra kunder, partners och
ägare. Vi väljer i första hand leverantörer som
bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och när det
är möjligt bidrar med miljöperspektiv i
anbudssvar och i kunddialogen vid leverans.
Vi förbättrar och beaktar kontinuerligt
miljöaspekter i vår egen verksamhet för att
förebygga och undvika negativ miljöpåverkan
och tillämpar och följer gällande lagstiftning
och tvingande krav.

Informationssäkerhetspolicy- den korta
versionen
Syftet med denna policy är att specificera inriktning,
organisation och ansvar för vårt gemensamma
informationssäkerhets- och dataskyddsarbete. Denna
policy, relaterade riktlinjer och instruktioner ska följas
av alla företag, anställda och leverantörer inom
Knowit & Precio Fishbone Public IT AB.
Följande begär vi - Knowit & Precio Fishbone Public IT
AB - av dig som underleverantör.
Att du:
• Förstår ditt ansvar gällande informationssäkerhet
• Förstår att avtal mellan Knowit & Precio Fishbone
Public IT AB och dig är konfidentiellt
• Följer SUA-avtalet gällande säkerhetsklassade
uppdrag
• Respekterar NDA:er (sekretess-förbindelser)
• Förstår och respekterar innehåll i PUB-avtal
• Ser till att informera konsult(er) om deras ansvar

