BCM
Business Continuity Management

Introduktion

Processer

Tykoflex vision är att vara en strategiskt långsiktig
samarbetspartner. Vi arbetar med ständiga förbättringar. Vår verksamhet skall präglas av stor flexibilitet
med förmåga till kundanpassade lösningar.

Kundernas förtroende för oss beror till stor del på vår
leveranssäkerhet. Vårt mål är att alla leveranser ska
vara tillförlitliga.

Vi stödjer och bedriver vår verksamhet i enlighet
med de tio principerna i FN:s Global Compact. För
oss skall kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö ingå
som naturliga delar i det dagliga arbetet.
Våra produkters signum ska vara hög kvalitet med
ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt konkret
upplevelse av användarvänlighet för kunden.
Genom aktiv omvärldsbevakning med regelbunden analys av externa faktorer har Tykoflex en beredskap för oförutsedda händelser.
Tykoflex BCM-arbete innebär både förebyggande
åtgärder för att undvika olyckor och driftsstopp samt
återställning till en fullskaligt fungerande verksamhet
efter en incident eller ett avbrott.
Genom BCM-arbetet har Tykoflex identifierat potentiella risker som kan påverka organisationens processer. Det beskriver även åtgärder för att mildra
effekterna av dessa risker och för att återställa skadade processer.

Viktiga ledord
•
•

Att klara våra viktigaste processer vid incidenter och avbrott.
Att kunna återstarta de viktigaste processerna inom rimlig tid.

Tykoflex arbetar med planering och styrning enligt
fastställda etapper av konstruktionsarbete för att ta
fram tekniska lösningar och förbättringar som uppfyller ställda produktkrav, kundkrav, standarder och
bestämmelser. Genom dessa rutiner minimeras risken för felaktigheter i produktutvecklingsprocessen.
Leverantörsbedömning görs på Tykoflex samtliga
leverantörer som levererar material och komponenter som påverkar kvalitén på våra slutprodukter eller
våra miljöaspekter.
För Tykoflex material finns alternativa leverantörer
att tillgå. Arbetet med att säkerställa materialpåfyllnad och att hitta alternativa leverantörer pågår
kontinuerligt.
Vi säkerställer en hög tillförlitlighet i produktionsutrustningen genom förebyggande underhåll och en väl
utarbetad serviceplan. Vi har en flexibel maskinpark
med redundans som minimerar risken för störningar i
processen vid eventuella driftsstopp.
Tykoflex arbetar med olika nivåer av kontroll under
tillverkningsprocessen. Produkter som inte uppfyller
kvalitetskraven ska inte frisläppas till nästa tillverkningsfas eller till kunden, förrän felet rättats till.
Tykoflex lagerhåller produkter på olika nivåer i förädlingskedjan. Det ger en ökad möjlighet för fortsatt
leverans till kund trots eventuella driftsstopp i produktionsflödet.

Organisation
Tykoflex ska vara ett företag vars värderingar syns
i våra handlingar och vi ska arbeta för att vara en
attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida
medarbetare.
För att förebygga ohälsa arbetar Tykoflex systematiskt med arbetsmiljö och erbjuder olika typer av
frisk- och hälsovård. Vid oplanerad frånvaro finns rutiner och utsedda ersättare för kritiska positioner som
säkerställer att verksamheten kan fortgå.
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