ARCHIBUS® Řízení rizik a životního prostředí

ZDRAVÍ & BEZPEČNOST

Komplexní správa BOZP, evidence pracovních
úrazů, školení, lékařských prohlídek a pracovních
omezení, přidělení osobních ochranných
prostředků (OOP).

Reporty, tabulky a
analýzy:
• školení, typy OOP a
monitoring lékařských
prohlídek dle kategorie
práce
• typy OOP zaměstnanců
• výměna typů OOP
• zaměstnanci dle školicího
programu
• detail školení
zaměstnanců
• detail programu školení
• nedávné incidenty
• report incidentů v mapě a
výkrese
• podrobnosti o incidentu
• pracovní omezení dle
kategorie
• pracovní omezení
zaměstnanců

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je interdisciplinární nebo též mezivědní
obor, který lze definovat také jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření,
jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví při pracovním
procesu. BOZP je souhrnem všech opatření ze strany zaměstnavatele, která mají za
cíl zamezit vzniku ohrožení či poškození zdraví nebo ztrátám na životech pracovníků.
Aplikace ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost umožňuje manažerům rychle přiřadit
incidentům jejich lokalitu, konkrétní zařízení, účastníky a snadno propojit záznamy o
školení a zdravotních prohlídkách zaměstnanců, které aplikace eviduje v souvislosti
s podobnými incidenty. Zajišťuje jednoduchou a přehlednou evidenci všech
lékařských prohlídek a jejich termínů provedení. Tento modul je zásadním nástrojem,
který pomáhá zajistit, že jsou dodržovány interní standardy nebo požadavky
legislativních nařízení. Tato dokumentace může výrazně minimalizovat jak náklady
na dodržování těchto nařízení, tak také peněžní sankce za jejich nedodržení.

PŘÍNOSY
• Podporuje proaktivní proces
identifikace, hodnocení a nápravy
zdravotních a bezpečnostních rizik na
pracovišti
• Snižuje celkové náklady na
administrativu týkající se ochrany zdraví
a bezpečnosti práce

• pracovní omezení dle
standardu zaměstnance
• pracovní omezení dle
lokality
• sledování zdravotního
stavu zaměstnanců
• probíhající lékařské
prohlídky
a mnoho dalších…

Více informací na www.archibus.com

• Snižuje vynaložené náklady
v důsledku újmy na zdraví,
kompenzací zdravotního postižení
a ztráty produktivity z důvodu
pracovního úrazu nebo nemoci
• Umožňuje efektivně sledovat
incidenty a minimalizovat rizika
Přehledný graf
ukazuje četnost
incidentů v
organizaci. Incidenty
lze filtrovat podle
lokality, areálu,
budovy a
místnosti anebo
podle data, typu,
kódu a pracovníka.
Díky tomu lze snadno
vytipovat místa, kde
dochází k častým
úrazům a učinit
opatření.

ŘEŠENÍ
Proaktivní identifikace a minimalizace rizik
Aplikace ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost je určena pro
pracovníky BOZP a facility manažery a poskytuje přesnou
evidenci informací, umožňuje minimalizovat zdravotní a
bezpečnostní rizika zaměstnanců a omezit odpovědnost
organizací za škody vzniklé na základě chyb, opomenutí a nehod.
Aplikace je dostupná přes WEB a přináší flexibilní, dynamický
a systematický proces integrace a organizace rozhodujících
zdravotních a bezpečnostních informací o zdraví a bezpečnosti,
spolu s nemovitostmi a údaji o zaměstnancích, což pomáhá
poskytovat komplexní pohled na bezpečnostní problémy.
• Automatický on-line
sběr dat přímo na
pracovištích pomocí
mobilní aplikace nebo
webového formuláře

• Transparentnost procesů
zvyšuje důvěryhodnost
u interních a externích
subjektů (zaměstnanci/
dodavatelé)

• Aktivní identifikace
rizikových oblastí
a snadná tvorba
nápravných plánů

• Dokumentace dodržování
předpisů a regulatorních
nařízení s cílem snížit
finanční odpovědnost
organizace

• Eliminace vzniku rizik
na pracovišti, které by
mohly poškodit image a
cenu akcií organizace

Efektivnější správa incidentů
ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost kromě poskytování obhajitelných
důkazů v souladu s předpisy také pomáhá stanovit priority
proaktivních a nápravných opatření zabraňujícím vzniku
nehod. Využití grafické prezentace a vizualizace přímo na
výkresu či mapě činí tento nástroj velmi intuitivním a přehledným.
• Zobrazení incidentů
a jejich podrobností
přímo na mapě nebo ve
výkresu

• Možnost zobrazit kompletní
historii školení a lékařských
prohlídek konkrétního
pracovníka

• Identifikace
zaměstnanců s
chybějícím školením či
lékařskou prohlídkou

• Přehledná kniha úrazů

• Archivace veškeré
potřebné dokumentace
v elektronické podobě

Více informací na www.archibus.com

Snížení nákladů na dodržování předpisů,
zajištění lékařské péče a produktivity
Vážné porušení BOZP nebo nesprávná kategorizace práce
a následné opomenutí povinného hlášení místní hygienické
stanici může mít za následek velmi vysokou pokutu, i když může
být způsobeno neúmyslně. ARCHIBUS Zdraví a bezpečnost
jako součást komplexního řízení BOZP je zásadním nástrojem
pomáhajícím udržovat potřebnou dokumentaci v bezvadném
stavu. Díky přístupu přes WEB rozhraní, lze evidovat pracovní
úrazy v každé pobočce kdekoliv po celé republice. Přesná
evidence pracovních úrazů, kategorizace pracovišť a následný
export do předem stanovené a požadované formy stanovené
státními organizacemi zajišťují snížení časových nároků na
administrativu. Aplikace umožňuje výrazně minimalizovat četnost
pokut za nedodržení legislativních předpisů, úrazovost a ztrátu
produktivity v důsledku pracovní neschopnosti zaměstnanců.
• Přiřazení incidentů k
lokalitě, zařízení nebo
zaměstnanci a propojení
záznamů o školení a/nebo
lékařských záznamech s
těmito stejnými incidenty
• Možnost kompletní
dokumentace
mimořádných událostí
zahrnující svědky, ztrátu
práce a krátkodobé a
dlouhodobé nápravné
akce

• Propojení školících
programů, osobních
ochranných pracovních
prostředků, pracovních
omezení a lékařských
vyšetření zaměstnanců
podle kategorie práce
• Proaktivní politika,
postupy a programy,
zajišťují bezpečnost
pracovníků a zabraňují
zraněním zaměstnanců a
následným prostojům

Snížení nákladů na administrativu
Správa BOZP může být bez správných nástrojů složitý a nákladný
proces. Pokoušet se zvládnout plánování s tabulkovým
procesorem nebo aplikacemi jako Microsoft Outlook a IBM Lotus
Notes může být pro některé podniky dostačující, ale i tyto mohou
rychle narazit na jejich omezení. ARCHIBUS pomáhá manažerům
nejen efektivně spravovat plány a lhůty pro několik poboček,
ale také efektivně řídit náklady pro několik obchodních jednotek
nebo zeměpisných lokalit a to vše požadovaná jazykové mutaci.
• Využitím existujících dat
• I když se neustále mění
databáze ARCHIBUS snížíte
legislativní požadavky,
náklady na jejich pořízení
přizpůsobení se systému
je velmi snadné a rychlé
• Vysoké zabezpečení
webovsky dostupné
aplikace zamezuje přístupu
neoprávněných osob do
aplikace a úniku citlivých
informací

