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Kovács Zoltán – informatikus, ügyvezető

Juhász Zoltán – munkavédelmi szakmérnök
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➢A program munkavédelmi szakemberek számára nyújt hatékony segítséget, akik szeretnének mások előtt járni, 

munkájukat modern, gyors eszközökkel támogatni.

➢Kockázatértékelés  végrehajtása során időt  takarít meg (jegyzetek írása nem szükséges, nem kell régi dokumentumokat 
„összevágni”, vagy az adott területre nem kell „standard” nyomtatványokat  „ráerőltetni”!

➢A felméréseket on-line végezheti és a rendszer a kockázatértékelési dokumentumokat és intézkedési tervek „elkészíti”!

➢Gépelést alig igényel, így egy értékelés sokkal gyorsabban elvégezhető, az eredményül kapott dokumentum mégis 
„testreszabott”.

➢A megbízáshoz tartozó dokumentumok összefűzhetőek. Borítóval, tartalomjegyzékkel és egyéb információkkal 
automatikusan ellátva, egyetlen fájlba menthetőek.
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MIBEN SEGÍT? 

Automatikus kockázatértékelés és intézkedési tervek
Amellett, hogy az adminisztrációs feladatok terhét leveszi a válláról, intelligens rendszerünk elvégzi a kockázatok 
kiértékelését és az intézkedési tervek létrehozását.

Kézi adminisztráció és ismétlődő feladatok megszüntetése
Nem lesz többé szükség arra, hogy a kockázatértékelés helyszínén készített jegyzetek halmait böngészve, 
nyomtatványok ismétlődő mezőinek kitöltésével bajlódva, napok alatt készítse el a kockázatértékelés 
dokumentációját.

Kész sablonok szinte minden feladatra
Szövegszerkesztésre egyáltalán nem lesz szüksége! Rendszerünk ízlésesen elkészített komplett dokumentációt állít elő 
függetlenül attól, hogy megrendelője mennyi és milyen típusú kockázatbecslés elvégzésével bízta meg.
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A program felépítése

Általános:

❖helyiségek kockázatértékelése
❖munkavállalók kockázatértékelése
❖munkaeszközök kockázatértékelése
❖pszicho-szociális kockázatértékelés
❖veszélyes anyagok kockázatértékelése
❖kézi és segédeszközzel végzett anyagmozgatás kockázatértékelése

Változó munkahely:

✓létesítési munkahely
✓építési állvány
✓talajszinten végzett munka
✓mélyépítés
✓magasban végzett munka
✓kőműves munka
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A tervezésénél legfőbb szempont volt, hogy minél több manuális munkától szabadítsuk meg felhasználóinkat. 
A kockázatértékelési dokumentumok a felhasználó által kitöltött elektronikus űrlapok alapján jönnek létre. 
Az űrlapokon feltett egyszerű kérdésekre mindössze igen/nem válaszokat kell adni és a válaszok alapján létrejön a 
megfelelő kockázatértékelési jegyzőkönyv és intézkedési terv. 
Ezek a dokumentumok létrehozhatóak önállóan, típus szerinti csoportban, vagy valamennyi egy megbízáshoz kapcsolódó 
dokumentum egyetlen fájlban.

Rendszerünk használható hagyományos módon az íróasztal mellett ülve is, de az igazi előnyeit azok ismerhetik meg, 
akik interneteléréssel rendelkező hordozható eszközzel keresik fel megbízásuk helyszínét. 
Ebben az esetben semmiféle jegyzetelésre nincs szükség a kockázatok felmérése során, mert elegendő a szükséges 
űrlapot megnyitni és a megfigyelések eredményéneknek megfelelő válaszokat megjelölni.
Ennek eredményeként létrejön egy borítót, tartalomjegyzéket, befejezést és minden szükséges információt tartalmazó 
kockázatértékelési jegyzőkönyv.
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                                      Köszönjük a figyelmet!

   Kovács Zoltán – informatikus mérnök, ügyvezető
                                      Juhász Zoltán – munkavédelmi szakmérnök


