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Intelligent software til sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger







Beregning af CLP klassificering
Intelligent sætningsvalg
Indbyggede opdateringsfunktioner
Maksimal automatisering
Kemikaliestyring
Eksponeringsscenarier

AlphaOmega
Intelligent SDS/APBgenerering sparer tid,
øger kvaliteten og
gør dit arbejde lettere!
Med beregninger og et bibliotek
med intelligent sætningsvalg
tilbyder AlphaOmega en helt unik
automatik. Både når det gælder
udarbejdelse og opdatering af
sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.
Forbered dig på AHA-oplevelser.
Brugerens indtastning er minimeret til det nødvendige. Det hele
sker uden at gå på kompromis
med kvaliteten – tværtimod!
En undersøgelse fra CHYMEIA ApS
har vist, at brugerne i gennemsnit
kunne halvere deres tidsforbrug
med SDS udarbejdelse, når de
skiftede til AlphaOmega.
Samtidig oplevede ca. 85 % af
brugerne en forbedring af
kvaliteten af deres sikkerhedsdatablade – og ingen af dem
havde oplevet en forringelse.

Unik beregning af
CLP-klassificering
AlphaOmega er en af kun få software løsninger i verden, der kan
beregne CLP klassificeringer.

CHYMEIA ApS
CHYMEIA ApS er en dansk virksomhed, der er specialiseret inden
for kemikalielovgivningen.
Sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger og kemikaliestyring er vores primære fokus og arbejdsområde.
Vores unikke og meget automatiserede kemikaliestyringssoftware
AlphaOmega er omdrejningspunktet i CHYMEIA ApS.
AlphaOmega blev introduceret primo 2007, og programmet fik
allerede de første år en meget bred kundekreds, der spændte fra
enkeltmandsvirksomheder til nogle af Danmarks største koncerner. Programmet anvendes i dag på uddannelsesinstitutioner, af
myndigheder, af forskningsinstitutioner, af kemikalieforhandlere
samt af medicinalvirksomheder og produktionsvirksomheder.
Udbredelsen skyldes en række stærke konkurrencefordele, bl.a.
den avancerede automatik, de smarte opdateringsfunktioner
samt et højt serviceniveau.
Du kan også opnå fordelene ved at bruge intelligent software til
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og/eller arbejdspladsbrugsanvisninger. Kontakt os for yderligere oplysninger.

Sådan virker AlphaOmega
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Den automatiske og intelligente
proces bag SDS-genereringen
Brugerens
indtastninger
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* Principperne for APB generering er lidt an-

derledes, kontakt CHYMEIA for nærmere info.

AlphaOmega
Intelligent software til automatisk
generering af sikkerhedsdatablade,
arbejdspladsbrugsanvisninger m.m.

• SDS med lokal lovgivning på
mere end 25 sprog.
• Arbejdspladsbrugsanvisninger i
forskellige formater.
• Håndtering af eksponeringsscenarier.
• Automatiserede opdateringsfunktioner.
• Intelligent og automatiseret
sætningsvalg.
• Kemikaliestyring på stofniveau.
• Indbyggede kontrolfunktioner.
• Og meget mere…

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger er en kompliceret opgave. Opgaven er endda blevet
endnu mere kompliceret med CLP-mærkningen, eksponeringsscenarierne og de andre REACH regler. De ekstremt høje fejlprocenter i europæiske sikkerhedsdatablade er et tydeligt bevis
på den høje kompleksitet.
Derfor har man brug for det bedste værktøj. Et værktøj med den
højest mulige grad af automatik og kontrol. Et værktøj der gør
det lettere at lave sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger.
Det værktøj er AlphaOmega fra CHYMEIA ApS.
Men I behøver ikke tage vores ord for, at AlphaOmega er det
bedste værktøj. Vi opfordrer blot til, at man søger referencer og
får AlphaOmega demonstreret.
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