Åtgärder mot farliga ämnen:
igår, idag och imorgon
Hur säkert och hälsosamt är det för dina anställda att arbeta med

Den kvantitativa beräkningsmodellen för exponering som används i

farliga ämnen? Stoffenmanager® är verktyget som talar om detta

Stoffenmanager® accepteras av den Holländska yrkesinspektionen

inte bara genom att registrera men också att bedöma risken för

som en metod för att utvärdera exponeringen för kemiska ämnen

sådana ämnen. Igår, idag och i framtiden.

på arbetsplatser. Den delen rekommenderar också i den Europeiska

Stoffenmanager® allt-i-ett!

kemikaliemyndighetens vägledning för exponeringsbedömning.
Även i de svenska föreskrifterna om Kemiska arbetsmiljörisker
nämns Stoffenmanager® som ett alternativ.

Att arbeta med farliga ämnen på ett säkert och hälsosamt sätt ställer

Stoffenmanager® gör månatliga uppdateringar som förbättrar och

krav. Lagstiftning, produkter och arbetsplatsen förändras ständigt,

lägger till nya funktioner, moduler och algoritmer. Vår oberoende

vilket innebär en verklig utmaning för hanteringen av kemiska ämnen.

Internationella rådgivande vetenskapliga kommitté garanterar att

Information med anknytning till efterlevnaden av krav på hanteringen

Stoffenmanager® överensstämmer med EU: s lagstiftning, följer den

lagras ofta i olika datafiler som Excel. Stoffenmanager® översätter

vetenskapliga utvecklingen och vid behov förbättras och utvärderas.

komplicerade regelverk till enkla steg och bringar ordning genom att

Vi har redan mer än 26.000 användare över hela världen och

strukturera relevant kunskap och information. Allt kan hanteras i en

varje månad tillkommer ytterligare runt 150 nya användare av

onlineplattform.

Stoffenmanager®. Du är välkommen!

Tips: Stoffenmanager® gör det möjligt
att efterleva, inte bara EU:s direktiv
om kemiska ämnen, cancerogena och
mutagena ämnen utan också REACH-lagstiftningen. Den utvärderade algoritmen
som används för den kvantitativa
exponeringsbedömningen är universell.
Vilka funktioner finns i Stoffenmanager®
• Hantering av register över farliga ämnen
inklusive import- och exportmöjligheter
• Hantering av CMR-ämnen, inklusive CMR exponeringsregister

Huvudmenyn - aktuell status
i företaget som nyckeltal

• Riskprioritering för inandning och hudexponering

Huvudmenyn ger dig en direkt, visuell och aktuell översikt.

• Kvantitativ exponeringsbedömning och

Du kan filtrera på datum eller plats eller direktnavigera med

jämförelse med gränsvärden

hjälp av knappar för snabbval. Använd versionshantering och

• Kvantitativ beräkning av effekten av åtgärder

meddelanden för att informera kollegor om viktiga förändringar.

• Skapande av handlingsplaner

Ange giltighetsdatum för riskbedömningar för att regelbundet

• Skapande av hanterings- och skyddsinstruktioner

värdera dina exponeringsscenarier.

• Skapande av rapporter och översikter i Word och Excel
• Flera användare med olika rättigheter och roller
• Flera språk
• Och mycket mer!

Hur fungerar det?
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Gratis

Stoffenmanager® är tillgänglig som en fri basversion och som en
avgiftsbelagd Premiumversion. Du kan registrera ett fritt konto på

Identifiera och prioritera farliga

www.stoffenmanager.nl och börja arbeta genast. Basversionen

ämnen. Exponeringsbedömning

är lämplig för små och medelstora företag som har begränsat

€2.575,- årligen
(exkl. moms)

med data. Du kan då lägga in ett begränsat antal produkter och
riskbedömningar. Men om du har många produkter eller använda

Obegränsat antal produkter

fler funktioner så är Premiumversionen bästa lösningen. Gå in

och exponeringsbedömningar

på vår hemsida för mer information om de extra funktioner som
Premium ger.

Mer information?

Samtidig användning
av 10 användare

Om du har några tekniska frågor är du välkommen att kontakta vår

Huvudmeny och snabbval

helpdesk på www.stoffenmanager.nl. För alla andra frågor eller råd

för intern hantering

kan du kontakta oss direkt via info@cosanta.nl
eller telefon +31 6 18251714.

Dynamiska filter
Export till Excel

