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Quality management – Customer satisfaction – Guidance for business-to-consumer electronic
commerce transactions

Management de la qualité – Satisfaction client – Lignes directrices pour les transactions de
commerce électronique entre commerçant et consommateur

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10008:2022. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10008:2022. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje návod pro plánování, navrhování, vývoj, zavádění, udržování a zlepšování
efektivního a účinného systému transakcí elektronického obchodu mezi obchodní společností
a spotřebitelem (B2C ECT) v rámci organizace.

Dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, která se zabývá nebo plánuje zapojit se do B2C
ECT, bez ohledu na velikost, typ a činnost. Tento dokument se zaměřuje na organizace, které přímo
nabízejí a poskytují produkty a služby spotřebitelům.

Tento dokument si klade za cíl umožnit organizacím vytvořit spravedlivý, efektivní, účinný,
transparentní a bezpečný systém B2C ECT, aby se zvýšila důvěra spotřebitelů v B2C ECT a vzrostla
spokojenost spotřebitelů. Je zaměřen na B2C ECT týkající se spotřebitelů jako podmnožiny
zákazníků.

Návod uvedený v tomto dokumentu může doplňovat systém managementu kvality organizace.
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