Miljöpolicy
Infront IT-Partner är en helhetsleverantör av IT-produkter och tjänster inom IT-infrastruktur till
företagsmarknaden och den offentliga sektorn. Vi tillför ett värde till våra kunder genom personliga relationer,
brinnande engagemang och spetskompetens inom bolagets verksamhetsområden.
För att kunna vara våra kunders bästa IT-Partner har vi som ansvar att bedriva ett systematiskt miljöarbete,
vilket innebär att vi ständigt måste förbättra oss. Genom ett effektivt och strukturerat miljöarbete bidrar vi till en
hållbar utveckling genom att fortlöpande minimera verksamhetens inverkan på miljön.
Vi strävar efter att bli mer resurseffektiva och miljömedvetna med hjälp av kompetenshöjning. Miljö är något
som berör alla och vi måste därför verka för att de som arbetar på och för Infront IT-Partner ska bidra till och
följa vår policy, riktlinjer och rutiner. Denna policy strävar till att understödja ett mer utvecklat miljöarbete.
Vi bidrar genom medvetna miljöval och beteendeförändring inom flera områden. Vi arbetar aktivt med att
förbättra vår miljöprestanda, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi har bedömt följande
områden som betydande för vår verksamhet:
Digitalisering och energieffektivisering

Genom att digitalisera möten, byta ut energikrävande utrustning mot innovativa lösningar, såsom virtualisering av
serverparken, effektiva utskrifts- och kopieringslösningar, miljöklassade arbetsstationer, sparar vi energi, pengar samt
reducerar miljöpåverkan. Vår målsättning är att vår egen och våra kunders verksamhet minskar på utsläpp och föroreningar.

Inköp
Vi ska i första hand alltid välja leverantörer som är miljöcertifierande/-diplomerade. För alla interna köp för Infront IT-Partners
egen verksamhet ska vi även söka efter bra val ur miljösynpunkt. För varor som förmedlas genom vår affärsverksamhet ska vi i
möjligaste mån upplysa våra kunder om hur de kan minska sin miljöbelastning. Detta genom att välja produkter och tjänster
som ger en mindre påverkan på miljön samt upplysa om möjligheten till återbruk och livscykelhantering.

Transport och resor

Vi ska leverera en effektiv logistik för att minimera antalet transporter. Vid val av leverans ska vi i första hand välja leverantörer
med ett aktivt miljöarbete. För att minska utsläppen av koldioxid och konsumtion av packmaterial ska vi sampacka leveranser i
den mån det är möjligt. För leveranser till den egna verksamheten ska vi alltid utvärdera om vi kan samordna beställningar för
att minimera antalet transporter. Vi ska alltid planera våra resor väl genom t.ex. samåkning och ruttplanering samt utvärdera
möjligheten till att ha ett digitalt möte istället för ett möte som kräver resor.

Återvinning och avfall

Vi ska sträva efter att återanvända alternativt materialåtervinna produkter i så stor utsträckning som möjligt. Vi samarbetar
med certifierade partners för återvinning av IT-utrustning och korrekt avfallshantering. Vi ska öka andelen sorterat avfall och
minska mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

Kunskap

Vi arbetar med att ständigt öka kunskapen, höja medvetenheten och driva beteendeförändringar för att minska negativ
miljöpåverkan, hos vår personal och för de som arbetar för Infront IT-Partner samt våra kunder.

Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.
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