MASKIN- OG PROCESSIKKERHED

SAFEXPERT
Værktøjet der i praksis understøtter en komplet CE-Mærknings proces. Værktøjet har indbygget fasemodel og projektstyring. Det er
enkelt at anvende og hele processen støttes frem til en komplet CE-Mærkning. Der er krydscheck og direkte adgang til maskindirektivet
og de erhvervede standarder.

Hvad er Safexpert™?

Tidsbesparelse

CE-Guide

Safexpert™ er et softwareværktøj, som i praksis understøtter hele processen med
CE-Mærkning. Der er indbygget projektstyring og hjælp til systematisk gennemløb
af de nødvendige faser. Nogle af faserne, som for eksempel risikovurderingen, er
opdelt i aktiviteter, som værktøjet hjælper med at få udført.

Nogle kunder har sparet op mod 80% af tidsforbruget ved en CE-Mærkning - ved at
anvende en struktureret metode og et understøttende værktøj. Den største gevinst
kommer, hvis man CE-Mærker maskiner eller anlæg, som ligner hinanden. Det arbejde, man ligger i første anlæg (eller maskine), kan genbruges i de efterfølgende.

Den indbyggede CE-Guide hjælper brugeren med at komme hurtigt og effektivt frem
til en CE-Mærkning. Værktøjet holder styr på alle 8 basis aktiviteter og sikrer at de
ansvarlige udfører opgaverne. CE-Guiden er bygget op efter maskindirektivet og gør
det nemmere for mindre erfarne at komme igennem.

Værktøjet fører således brugeren trin for trin gennem en CE-Mærkning. Den største
gevinst opnås, efter at den første CE-Mærkning er gennemført. Da kan arbejdet genbruges til efterfølgende CE-Mærkninger – specielt hvis maskinerne ligner hinanden.

7 vigtige grunde der taler for Safexpert™
--

Safexpert™ fører dig trin for trin gennem en komplet CE-Mærkning

--

Risikovurderinger udarbejdes systematisk og enkelt ifølge standarden ”EN ISO 12100”

--

Besparelserne bliver større jo mere man bruger værktøjet – jo
mere genbrug, jo mere effektivitet

--

Automatisk opdatering og kontrol af anvendte standarder – når
standarder ændres

--

Safexpert™ som netværksinstallation kan dele standarder og
modeller mellem flere brugere

--

Værktøjet skaleres efter behov - fra mindre installationer i små
firmaer, til store netværksinstallationer i internationale koncerner

--

Komplet overblik over alle maskiner og anlæg i virksomheden
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1.

Klassifikation af produkt

2.

Fastlæg hvilke relevante direktiver der skal anvendes

3.

Fastlæg hvilke relevante standarder der skal anvendes

4.

Gennemfør risikovurdering

5.

Samling af teknisk dossier

6.

Specielle aktiviteter for bilag 4 maskiner

7.

Gennemfør intern verificering

8.

Print overensstemmelseserklæring

Rapportgenerator
Der kan genereres et hav af rapporter – både standard rapporter samt tilpassede. De
kan genereres som PDF eller sendes til printeren.
Herunder nogle udvalgte:
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--

Oversigt over restrisici fra risikovurderingen. Disse anvendes som input til brugermanualen

--

Oversigt over sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som skal foretages på maskinen eller anlægget. Denne oversigt kan sendes direkte til maskinbyggeren
eller automationshuset

--

Komplet overensstemmelseserklæring med angivelse af anvendte standarder
– genereres af værktøjet

Tlf. +45 27 88 06 60

-

Email: bowitek@bowitek.dk
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Drop Office pakken og brug et professionelt værktøj!
--

Sparer op mod 80% tid på en CE-Mærkning – gennem genbrug

--

Styrer brugeren sikkert igennem hele CE-Mærknings processen

--

Integreret og ”up-to-date” adgang til harmoniserede standarder

--

Skalerbar – fra den mindre lokale installation til store netværksløsninger

--

Sælges i forskellige licenspakker – fra risikovurdering til komplette pakker

Licenspakker og moduler

Undervisning
Kursus i anvendelse af Safexpert™ afholdes af bowitek flere gange om året. Varigheden er 2 dage og kurset gør dig bl.a. i stand til, at anvende de mange tidsbesparende funktioner i Safexpert™. Se gerne kursus-beskrivelse og planlagte kurser på
hjemmesiden: www.bowitek.dk

Licenspakker:
1.
2.
3.
4.

Risikovurdering
Basic
Compact
Professional

Support
Online support er til rådig hos bowitek på telefon nummer 40 30 67 73 mellem kl.
8 og 16.
Safexpert™ eksperter sidder klar til at hjælpe på dansk og engelsk.

Tillægsmoduler:

Demonstrationer

------

Gratis produktdemonstrationer afholdes jævnligt af bowitek, ofte som gå-hjem-møder
forskellige steder i Danmark. Se www.bowitek.dk for specifikke datoer og steder.

Standard manager
Piktogram bibliotek
Brugsanvisningstemplate
Brugsanvisningsassistent
Checkliste

Kontakt gerne bowitek, hvis din virksomhed ønsker mere information om
Safexpert™.

Safexpert™ leveres af Østrigske IBF (www.ibf.at). Værktøjet har været på markedet siden 1995 og anvendes over det meste af Europa. Der er solgt tusindvis
af licenser, overvejende i den tyske industri. Det gennemgår stadig løbende
forbedringer og udvidelser. Værktøjet findes på tysk, engelsk, fransk og spansk.

Pakker med standarder:
---

Pakke med 7 standarder
Pakke med 60 standarder

Fordele ved Safexpert™:

Datapakker:
---
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EU - indeholder krydscheck mod maskindirektivet
EU Plus - indeholder krydscheck mod en
mængde direktiver udover maskindirektivet
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--

Sparer op mod 80% tid på en CE-Mærkning

--

Styrer brugeren sikkert igennem hele CE-Mærknings processen

--

Integreret og ”up-to-date” adgang til harmoniserede standarder

--

Skalerbar – fra den mindre lokale installation til store netværksløsninger

--

Sælges i forskellige licenspakker – fra risikovurdering til komplette
pakker

Der findes 4 licenspakker og 9 tillægsmoduler. Man kan starte med den mindste licens (Risikovurdering) til nogle få tusinde kroner og skalere op derfra – til
store internationale koncerninstallationer. Som forhandler leverer bowitek lokal
support og undervisning - på dansk og engelsk.

Tlf. +45 27 88 06 60

-

Email: bowitek@bowitek.dk

