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Miljöpolicy
Webropol-koncernen levererar programvarulösningar till kunder 

över hela världen. Vi driver verksamheter i Finland, Sverige, 

Storbritannien och Tyskland. Oberoende återförsäljare finns i 

Turkiet, Lettland och Belgien. Webropol-koncernen upprätthåller   

policyer   och   rutiner som garanterar att vi bevarar 

naturresurser och minimerar all skadlig miljöpåverkan från vår 

verksamhet. Miljöfrågor är i fokus i hela koncernen, så att vår 

programvara redan från början byggs och konstrueras på ett 

miljöeffektivt sätt. Det  inkluderar  men  är  inte begränsat  till  

återanvändning och återvinning.

Vi strävar efter att regelbundet revidera vår miljöpolicy för att 

förbättra prestanda och kvalitet. Alla medarbetare görs 

medvetna om denna policy och deras skyldigheter när det gäller 

miljöfrågor.

Att kommunicera vår policy
Alla medarbetare och återförsäljare i hela koncernen förväntas 

iaktta de regler som fastslagits i koncernens miljöpolicy, som 

kommuniceras på följande sätt:

• Den här policyförklaringen finns vid huvudkontoret i 

Finland.

• Miljöpolicyn finns upplagd på vår webbplats.

• Miljöpolicy ingår som en del i introduktionsutbildningen för 

nya medarbetare och återförsäljare.

• Miljöpolicyn  diskuteras  och  revideras  årligen  av 
ledningen.

• Alla medarbetare och återförsäljare informeras och

får  en  uppdaterad  kopia  av  policyn  som  innehåller alla 

ändringar av policyn.

Koncernen arbetar efter en policy med bevarande av energi för 

att säkerställa att:

Arbetsplatsen
• Icke-kritisk elektrisk utrustning är avstängd när den inte 

används.

• Medarbetarna ska se till att spara vatten på arbetsplatsen 
genom att stänga av vattenkranar efter användning.

• Belysning och värme dras ned.

• Luftkonditionering används bara när det är så varmt att 

det inte går att reglera bara genom att öppna fönstren.

• Vid inköp rekommenderar vi elektrisk utrustning med låg 

energiförbrukning.

• Vi strävar efter att köpa in produkter som är miljövänliga, 
återanvändbara, återvinningsbara och inte skadar miljön.

• Förpackningsmaterial vid inleveranser återanvänds.

• Avfallsmateriel återvinns (papper, kartong, flaskor och 

burkar etc.).

• Uppdragstagare: Vi förväntar oss att alla uppdragstagare 

som  arbetar i anläggningar som tillhör Webropol- 

koncernen respekterar och följer koncernens miljöpolicy.

Transport
Vi har behov av transporter i huvudsak för att ge 

demonstrationer av vår programvara och för konsultverksamhet 

till våra kunder.

• Vi försöker att sköta vår verksamhet elektroniskt 

(webbaserade produktdemonstrationer, e-post, telefon och 

konferenser) för att undvika resor där det är genomförbart 

och möjligt.

• Offentliga transportmedel ska användas i verksamheten där 

det är rimligt.

• Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda kollektivtrafik 
eller att cykla vid resor till och från arbetet.

• Vi försöker att utnyttja våra lokaler bättre, minska antalet 

parkeringsplatser och resor genom att uppmuntra 

medarbetarna att när så är möjligt arbeta hemifrån, och förse 

dem med nödvändig utrustning för att kunna göra detta, t.ex. 

bärbara datorer och mobiltelefoner.

Vår produkt
• Miljöpåverkan sker huvudsakligen från den energi som an-

vänds av våra servrar och den koldioxid som alstras. 

Vi arbetar dock ständigt med att minimera miljöpåverkan 

genom att se till att vår tjänsteleverantör erbjuder energief-

fektivare servrar och kylsystem. De måste också ha en policy 

för företags- och samhällsansvar som omfattar energieffek-

tivitet och hållbarhet, och använda förnybar energi som mäts 

med PUE-värdet.

• Vi distribuerar vår programvara och våra 

programvarumanualer elektroniskt för att inte behöva skriva 

ut manualer och kopiera cd-skivor.

• Som leverantör av webbaserad undersökningsprogramvara 

framhåller vi aktivt de miljömässiga fördelarna med 

webbaserade undersökningar till skillnad från 

pappersenkäter.

• Vi distribuerar alla kundfakturor elektroniskt för att inte 

behöva  skriva  ut  fakturor,  och  samtidigt framhåller vi 

fördelarna med e-fakturering.



Inköp
Webropolkoncernen försöker genomföra sina inköp på ett 

miljömässigt ansvarsfullt sätt. För att åstadkomma detta 

kommer vi att göra följande:

• Se till att vi bara köper varor och tjänster som verkligen 

behövs.

• Uppmuntra till att produkter uppgraderas, återanvänds, 

repareras och återvinns.

• Vi föredrar utrustning som hushållar med vatten och

energi både vid tillverkning och användning.

• Uppmuntra till inköp av varor som innehåller återvunnet 

materiel.

• Minimera användningen av ej förnybara naturresurser och 

stödja användning av hållbara källor.

• Arbeta tillsammans med våra underleverantörer för att 

utreda och införa miljövänliga processer och produkter.

• Se till att våra befintliga och potentiella underleverantörer 

är medvetna om och förstår koncernens miljöpolicy.

• Befintliga och potentiella underleverantörer är

medvetna om att vi bara kommer att acceptera 

elektroniska fakturor för att slippa pappersfakturor, och vi 

framhåller samtidigt fördelarna med e-fakturering.

• Se till att på lämpligt sätt överväga kostnaderna och 

fördelarna med miljövänliga alternativ.

• Vi reviderar hur väl vi hanterar miljövänliga inköp en gång 

om året och strävar hela tiden efter förbättringar.
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