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SISTEMA AMBIENTE

Metoda analiticã
Rapoarte trasparente pentru orice control
suport pentru ISO 14000, 18000, 22000
utilizat în reŃea, Intranet şi Internet
disponibilã în mai multe limbi pe acelaşi server
un instrument pentru gestiunea corecta a securitãŃii muncii.
Elaborarea contabilitãŃii şi al bilanŃului ambiental la dispoziŃia tuturor întreprinderilor.
An a l i z a r i s c u r i l o r
Analize şi valutări de locuri, faze de lucru, maşini şi componente
Gestionarea riscului chimic - Atmosfere explozive
Configurarea misiunilor
Documente de Securitate, AgenŃi şi produşi chimici
Normative, Maşini
Prevenirea şi clasificarea riscurilor de Incendiu
Risc în graviditate
Servicii şi şantiere mobile
Igiena alimentară şi Haccp
Planul securitãŃii
Gestionarea procedurilor (revizia tecnică, prevenirea incendiilor, verificări)
Planificarea şi gestionarea planului de acŃiune. Registrul intervenŃiilor
Gestionarea autorizărilor, verificări
Înregistrări şi rapoarte. Relevări instrumentale şi măsuri
Proceduri de calitate şi înregistrarea evenimentelor
Instrumentele de prevenire pentru lucrãtori
Fişele personale ale lucrătorilor dependenŃi şi a întreprinderilor din afară
Istoricul expunerilor de risc
Gestiunea luării în primiere a D.P.I.
Înregistrarea incidentelor de lucru şi statistici
Calculul nivelului echivalent de expunere (zgomote, vibraŃii, agenŃi chimici)
Gestiunea formării, Informării, -e-learning
Analiza riscurilor ergonomici şi a mişcărilor încărcăturilor
Încărcătura de lucru în ambientul clinic
Fişe de valutări al riscului completate de grupul de lucrători
Gestiunea sanitară
Configurarea şi planificarea protocoalelor
Gestiunea fişierelor sanitare, analize clinice şi vaccinări
Fişa de vizită medicală de lucru şi elaborarea datelor biostatistice
Gestionarea factorilor ambientali
Emisii în atmosferă
Deşeuri hidrice
Gestionarea deşeurilor
Gestionarea materialelor
Gestionarea consumului energetic
Modulul Industriei Extractive
Configurarea ciclului de produse şi bilanŃul ambiental pentru fiecare produs
Contabilitatea ambientală automatică şi elaborarea BilanŃului ambiental
ProtecŃii: parole pentru arhive ; invizibilitatea datelor sensibile
Documente: Actualizarea datelor în timp real, imprimări, teste word,
tabele excel, fişiere pdf

Pentru mai multe informaŃii:
intră pe sit-ul

www.sistemaambiente.net
DIGITALIS distribue
“Sistema Ambiente”
în toate Ńările.
Un instrument care:
 Permite organizarea datelor într-o
manieră articulată
 Face posibilă executarea lucrului
mai tehnic şi mai puŃin birocratic.
 Introduce cunoştinŃa în
întreprindere
scrieŃi la adresa:

digitalis@sistemaambiente.net
Execută într-o manieră ghidată
analizele şi prevenirea riscurilor muncii
şi de a o autocertifica in timp real
Planifică şi documentează
procedurile
Gestionează mişcãrile deşeurilor şi a
igienei alimentare
Gestionează calitatea ambientalã şi a
emisiilor fiecãrei unitãŃi industriale
ObŃinerea automatã a contabilitãŃii
ambientale şi elaborarea bilanŃului ,al
sitului şi ale produselor
cu utilizatori de limbi diverse

Prevenirile trebue să fie transparente şi înŃelese de toŃi.
Autocertificarea este rezultatul înregistrării datelor , şi nu a operaŃiilor de editing .

