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Bäste kund,

Element Metech byter till en digital standardtjänst från och med juni 2022, vilket innebär att
kalibreringscertifikat levereras med digitala original via E-post eller i MIO.

När vi tittar framåt är vi alla medvetna om de klimatutmaningar som påverkar samhället, såväl som
andra förändringar i hur vi alla gör affärer på väg mot digitalisering.

Som en ISO14001-certifierad tjänsteleverantör ska du vara trygg i att veta Element Metech har en
marginell effekt på vårt klimat. Samtidigt vill vi göra vår del för att ytterligare minska vår påverkan
och att uppfylla vårt löfte att nå Net Zero till 2030. Som ett led i detta och i linje med FN’s
generalförsamlings historiska Agenda 2030 för hållbar utveckling, bl.a. mål 9, 12, 13 och 15 Hållbar
Industri, Innovationer och infrastruktur har vi valt att gå från utskrivna papperscertifikat till digitala.

Element har tillhandahållit digitalt signerade certifikat i över 10 år, fullt godkända av Swedac och i
enlighet med ISO17025, dock till bara en delmängd av våra kunder. Majoriteten av de traditionella
papperscertifikat vi skickar ut hamnar i papperskorgen efter att ha skannats eller arkiverats. Det är
därför vi har tagit beslutet att ändra vår standardleverans till digitalt signerade certifikat. Vi tror att
denna ändring kommer att vara en fördel för dig med förenklad administration genom att få
dokumentet levererade direkt som pdf.

Från och med juni 2022 kommer vi att tillämpa en klimatavgift på 100 kr på alla papperscertifikat.
Hela summan kommer att betalas till välgörenhet. För våra icke-MIO-kunder kommer
leveransmetoden att vara e-post, ett digitalt signerat certifikat direkt till din kontaktpersons
brevlåda.

För mer information om hur det fungerar besök följande sida på vår
hemsida.https://elementmetech.com/about/electronic-calibration-documents/

Behöver du fortsätta att få kalibreringscertifikat i tryckt form vänligen kontakta vårt supportteam på
info.metech.se@element.com  eller telefon 010 202 3814 så kan vi hjälpa dig.

Tack för din hjälp och ditt stöd i vårt mål att minska resursslöseri genom att endast tillhandahålla
papper när det behövs.

Vänliga hälsningar,

Björn Kullman
Country Manager Element Sweden


