AlphaOmega

SKOLE APB

Arbejdspladsbrugsanvisninger
af høj kvalitet - helt enkelt
Løsningen er baseret på samme software som
industrien bruger, men i en version tilpasset
skolernes behov, økonomi og tidspres.



Hent opdaterede APB’er online



Vælg mellem flere APB formater



Kvalitetssikret af vores eksperter

AlphaOmega SKOLE APB
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... er en web-løsning, hvor arbejdet med egne arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) kan minimeres - uden at man behøver
at gå på kompromis med kvaliteten.

I AlphaOmega SKOLE APB lægger CHYMEIA data ind om produkternes
farlighed. Skolerne lægger informationer ind om deres lokaler.
Når man klikker på sin APB fletter
softwaren de 2 sæt informationer
til en opdateret APB for kemikaliet
- og endda i flere forskellige formater.

Automati“serert
løsning
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med hurtig
opdatering.

”

Det bedste
fra to verdener
AlphaOmega SKOLE APB kombinerer fordelene ved en databaseløsning med
fordelene fra den intelligente APB software AlphaOmega. Med softwaren skabes
en ekstra dimension af værdi i form af kontrol, beregninger, smart opdatering
samt automatiseret og intelligent sætningsvalg.
Flere APB versioner/formater
I brugerfladen tilbydes en kort,
en mellem og en lang APB version,
som man frit kan vælge imellem.
Etiketter Der er også mulighed for
at lave etiketter i softwaren:
Størrelse og placering på etiket-ark
kan vælges frit af brugeren.

Kontrol af
“leverandørens
oplysninger
”
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Baseret på en succes
uuu
AlphaOmega SKOLE APB udbydes af CHYMEIA
ApS, som er en dansk softwarevirksomhed, der
er 100% specialiseret i at lave løsninger til overholdelse af kemikalielovgivningen.
AlphaOmega blev introduceret 2007, og blev
meget hurtigt en succes pga. den avancerede
automatik. Programmet anvendes bl.a. af en
række af landets største virksomheder og af
mange offentlige institutioner.

Arbejdet
“minimeres,
men

I 2010 blev den første version af AlphaOmega til
skoler lanceret. I 2016 blev en helt ny og
opgraderet skole version lanceret - med nyt
layout, ny kemikaliedatabase og nye muligheder.
I den nye skole-software står CHYMEIA for både
programmeringen og for indtastning af data.

uden at gå på
kompromis med
kvaliteten.

”

Fremtidssikret løsning og genvej til bedre kvalitet
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Løsningen er fuldt udbygget til at håndtere eksponeringsscenarier.
Der arbejdes ikke med tillægsskemaer eller forklæder, men med nye
dokumenter skrevet med softwarens indbyggede automatik på baggrund
af viden om stoffernes farlighed, som vores eksperter holder opdateret.

I AlphaOmega SKOLE APB sørger eksperterne nemlig for løbende
opdatering og de laver aktiv kvalitetskontrol, når data om stoffernes
farlighed skal lægges ind. Det er bl.a. her vores løsning bliver unik i forhold
til mange andre løsninger. I CHYMEIA ApS venter eksperterne ikke på, at
leverandørerne selv opdager fejl og fortager de nødvendige opdateringer.
De arbejder proaktivt.
Gang på gang har undersøgelser vist, at de europæiske sikkerhedsdatablade er
fulde af fejl - samt at opdateringen af sikkerhedsdatabladene halter bagud. De
bedste APB’er skabes derfor ved en kritisk bearbejdning af de sikkerhedsdatablade, som ligger til grund for APB’erne.

Derfor
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Enkel web-brugerflade!
Minimalt arbejde!
Data bearbejdet af vores eksperter!
Effektiv opdatering og kvalitetskontrol!
Mulighed for flere APB formater!
Stor kemikaliedatabase!
Nye kemikalier kan bestilles!
God pris!
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