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Nguyên tắc
Sự tin cậy và hài lòng của khách hàng: Cố gắng vượt sự mong đợi của khách hàng. Thành
công của chúng tôi được xác định bằng những giá trị chúng tôi tạo ra cho khách hàng. Chúng
tôi tôn trọng bản quyền, bằng sáng chế, những quyền sở hữu trí tuệ khác và bảo vệ cẩn mật
thông tin của khách hàng.

Sự toàn vẹn và công bằng: Giữ đạo đức kinh doanh, cởi mở và chân thành. Chúng tôi tôn
trọng mỗi cá nhân cùng với những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người đó.

Sử dụng công nghệ tiên tiến và không ngừng hoàn thiện: Ứng dụng những công cụ phát
triển công nghệ tiên tiến và tiếp cận các công nghệ mới nhất. Liên tục phấn đấu không ngừng,
cải thiện bản thân, cải thiện đoàn thể, cải thiện sản phẩm và dịch vụ để đạt đến chất lượng tối
ưu.

Tính nhân bản và cộng đồng: Là công ty hướng về con người, chúng tôi cam kết đóng góp
cho sự phát triển về kinh tế, xã hội và văn hóa của các cộng đồng mà khách hàng và nhân viên
chúng tôi đang sống.
Chất lượng
Chất lượng là tiêu chí cao nhất ở UNIQ. Chất lượng không phải là sự đảm bảo bằng lời nói khi
bắt tay nhau và chắc chắn không phải là việc thực hiện một hệ thống tài liệu hay tiêu chuẩn nào
đó. Ở UNIQ, chúng tôi tin rằng chất lượng là phong cách làm việc, là văn hóa và lối sống mà
chúng tôi thể hiện thông qua việc thực hiện những dịch vụ cho khách hàng.

Chất lượng của các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi được đảm bảo dựa trên:
để.
án.
-

Quy trình và phương pháp làm việc hiệu quả được xây dựng và áp dụng một cách triệt
Quản lý dự án xuyên suốt và kỹ lưỡng.
Hệ thống trao đổi thông tin rõ ràng và chính xác giữa khách hàng và nhóm thực hiện dự
Thực hiện kiểm tra chất lượng một cách liên tục và thống nhất
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