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Varmista, että vaaralliset aineet
ovat hallinnassa

Vaarallisten aineiden hallinta ja kemikaalirekisterin ylläpito ovat lakisääteisiä. Quentic-vaaralliset
aineet yksinkertaistaa työssä käytettävien ja erityisesti vaarallisten aineiden hallintaa ja auttaa
varmistamaan työ-, terveyden- ja ympäristönsuojelun toteutumisen yrityksessänne. Moduulin
avulla saatte täytettyä lain mukaiset määräykset, minimoitte organisatoriset esteet viestinnässä ja
kasvatatte luottamusta herättävää läpinäkyvyyttä vaarallisten aineiden käsittelyssä.
Kaikkien työssä käytettävien aineiden, vaarallisten kemikaalien
ja vaarallisten tavaroiden keskitetty luettelointi
Miellyttävä käyttöturvallisuustiedotteiden hallinta
Riskien arviointi, korvattavuudet, kuljetukset

www.quentic.fi
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Tiedon haku nopeutuu
Quentic-vaarallisilla aineilla kirjaat kaikki työaineet, vaaralliset aineet ja vaaralliset tavarat yksinkertaisesti, selkeän
rakenteen mukaan ja keskitetysti. Yksittäisten ainesosien määrittely ja GHS:n mukainen merkintä saadaan helposti
hiirtä napsauttamalla. Nopeaa yleiskatsausta varten on vaarallisten aineiden katsaus valmiina: Suodattimia käyttämällä löydät etsityt aineet heti ja aineiden ominaisuudet ja käyttöpaikat ovat tiiviisti nähtävillä.

Käyttöturvallisuustiedotteet hyvin organisoituina
Näin saadaan järjestys paperi- tai Excel-viidakkoon: Tallenna käyttöturvallisuustiedotteet suoraan Quenticiin.
Quentic-vaaralliset aineet muistuttaa päivityksestä ennalta määritellyn ajan kuluessa. Saatekirjeen toimittajia
varten saat tarvittaessa automaattisesti. Uusien käyttöturvallisuustiedotteiden lisääminen Quenticiin onnistuu
nopeasti, ja dokumenttien versioinnin ansiosta sisällölliset muutokset pysyvät ymmärrettävinä.

Käyttöönotto ja kuljetus hallinnassa
Pitääkö vaarallisia aineita testata käyttötarkoitustanne varten? Quentic-vaarallisilla aineilla organisoit testausprosesseja ja pidät kiinni siitä, mitä ainetta saa käyttää mihinkin tarkoitukseen. Quentic tuo informaation yhteen paikkaan ja
tunnistaa aineen sen vapauttamisen jälkeen, jotta saat yleiskuvan käytöstä. Myös yhteisvarastointia sekä vaarallisten
tavaroiden tie-, rautatie- ja vesikuljetuksia Quentic valvoo tarkasti. Tarpeelliset kuljetuspaperit ovat saatavilla lain
määräysten mukaan laadittuina.

Arvioi ja neuvo kätevästi
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Quentic-vaarallisilla aineilla saadaan riskiarvioinnit ja käyttöohjeet tuotettua nopeasti. Hiirtä napsauttamalla
yhdistät tarvittavat tiedot yksinkertaisesti ja toimitat kollegoille dokumentit valmiina. Niin sisäiset kuin myös
ulkoiset työntekijät, asiantuntijat ja työterveyshuollon ammattilaiset voivat liittyä suoraan Quenticiin, mikä
helpottaa yhteistyötä valtavasti.
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