HÅLLBARHET

FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
För att skapa trygghet för kunder, aktieägare, medarbetare och övriga intressenter är det viktigt
för Image Systems att väva in hållbarhetsaspekter i våra verksamheter. Med vårt erbjudande
av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling och beröringsfri mätteknik, kan vi
påverka samhället i en positiv riktning

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTGÖR VÄRLDENS GEMENSAMMA AGENDA 2030
Vårt åtagande omfattar alla 17 mål eftersom de alla har
något slags koppling till vår verksamhet. Flera ämnen,
exempelvis jämställdhet mellan könen och kampen mot
korruption, är allmängiltiga för alla företag. Utöver detta
grundläggande ansvar fokuserar vi på de mål där vår affärsverksamhet har störst möjlighet att påverka. Samarbete är
nyckeln till ny kunskap, kapacitetsbyggande och en bredare
förståelse för förverkligandet av hållbart företagande. De
globala målen, som introducerades 2015, förstärker denna
riktning. Initiativ som de globala målen bidrar till ny kunskap
och utveckling av regelverk och teknik, vilket slutligen leder
till en förändrad efterfrågan på marknaden.
Nedan presenterar vi hur vi utvecklar våra affärer och vår
verksamhet för att göra skillnad.
ANSVAR FÖR MEDARBETARE OCH KUNDER
Image Systems viktigaste resurs är våra medarbetare och vi vill
skapa en företagskultur som främjar innovation, delaktighet
och sammanhållning. Vi eftersträvar att vara en intressant och
attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare ska trivas och
vilja stanna kvar och växa med oss, samtidigt som vi också vill
attrahera de bästa talangerna. Vi gör löpande uppföljningar av
våra medarbetares välbefinnande och arbetssituation.
Image Systems-koncernens affärserbjudande är innovativa beröringsfria mätsystem för en mängd tillämpningar.
Våra två affärsområden riktar sig till helt skilda kundsegment men alla våra kunder eftersträvar mer noggranna
och exakta mätresultat oavsett om det gäller att optimera
utnyttjande av en trästock till maximalt antal bräder eller
maximera säkerheten i nya fordon genom mätningar vid
kraschtester. Vi strävar efter att ligga i teknikens framkant
och erbjuda våra kunder det mest kostnadseffektiva och
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tillförlitliga mätsystemen på marknaden och erbjuda långsiktiga och framtidssäkrade lösningar.
Image Systems beröringsfria mätteknik stärker våra kunders hållbarhetsarbete och ger dem möjlighet att säkerställa
kvalitet och certifiering av deras produkter på ett resurssnålt sätt. RemaSawco erbjuder sina kunder optimering och
hållfasthetscertifieringar vilket minskar svinnet av träråvara.
Motion Analysis erbjuder verktyg för att beröringsfritt testa
egenskaper hos olika materiel utan åverkan på testmaterialet. Genom insamlad data från olika mätpunkter som
analyseras och bearbetas i våra programvaror kan vi erbjuda
mängder av nya optimeringsmöjligheter.
Kundnöjdhet är också en central fråga i Image Systems
verksamhet. Vi vill bygga starka och långsiktiga relationer
med våra kunder där alla anställda i vårt företag är involverade, såsom säljare, tekniker och utvecklare samt eftermarknad/service. Genom att agera ansvarfullt i alla relationer och uppdrag ser vi oss som en ansvarsfull affärspartner.
EKONOMI- OCH MILJÖANSVAR
För att bolaget ska kunna utvecklas väl har Image Systems
ett flertal lönsamhetsmål. För att nå dessa mål måste vi
använda våra ekonomiska och humana resurser samt miljöresurser optimalt. Image Systems har också en väl utvecklad ekonomisk uppföljning och planering för att kunna följa
måluppfyllelsen.
För att minska miljöpåverkan strävar vi efter medvetna
processer i tillverknings-, distributions-, installations-,
användnings- och underhållsleden, ända till produkternas
slut. Genom dessa processer följer vi givetvis även alla
juridiska krav.
Image Systems ser risker med produkter som har långa
produktlivscykler och därför prioriterar vi utbyten av delar
som det kommer att bli svårare att underhålla. Företa-
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