Strømlinet CE-Mærkning

Safexpert User Group
Medlemskab.
Med en supportaftale er du automatisk medlem af brugergruppen: Safexpert User Group (SUG).
Uden merpris. Supportaftalen giver ubegrænset support samt adgang til alle brugerseancer. Det gælder de
løbende online seancer samt de fysiske møder, hvoraf vi holder mindst et om året.
Som regel hvert forår på Trinity Kongrescenter i Fredericia. På hver af online seancerne gennemgås et
relevant emne – med målet om at opnå strømlinet CE-Mærkning.

Emnerne for første halvår 2022:
-

07.02.2022, kl. 13-13:45 online. Templates for farekildebeskrivelser og risikonedsættende handlinger.
Hvordan udarbejdes og anvendes færdige farekildebeskrivelser og mitigerende handlinger? Hvad kan
man spare af tid og hvordan gør man? Bowitek sender (uden beregning) eksempler på disse skabeloner
til alle i brugergruppen.

-

28.02.2022, kl. 13-13:45 online. Checklister.
Udarbejdelse, køb, installation og anvendelse. Checklister vinder mere og mere indpas, som afslutning
på CE-Mærkningsprocessen. For at sikre at en eller flere standarder rent faktisk er overholdt. Ofte
gennemføres dette check af en tredje person. Bowitek sender gratis eksempel på checkliste til alle.

-

21.03.2022, kl. 13-13:45 online. Effektiv strukturering af et CE-Mærkningsprojekt i Safexpert.
Hvordan indretter man egentlig et godt projekt i Safexpert? Hvilke farezoner skal der oprettes og
hvordan skal strukturen se ud? Er der en effektiv fremgangsmåde og hvordan sikrer man at punkterne i
Maskindirektivet overholdes? Brug af projektet som skabelon efterfølgende? (Online gennemgang)

-

04.04.2022, kl. 13-13:45 online. Snitflader i Safexpert.
Hvordan håndteres grænseflader mellem maskiner? Hvordan organiserer man bedst sine moduler –
sine maskiner, så det bliver nemt at håndtere snitflader? Hvordan gennemføres og dokumenteres en
risikovurdering for en snitflade? (Online præsentation)

-

25.04.2022, kl. 13-17 på Trinity i Fredericia. Version 9.0.
Den nye release gennemgås på det fysiske brugermøde i foråret 2022. Allerede nu ved vi, at der
kommer nyt på: Standards_Manager, Plant_Manager, grafisk brugergrænseflade, templates, m.m.
Bliver spændende at bruge de forbedrede områder (Fysisk brugermøde forår 2022)

Bowitek som facilitator og vært.
Bowitek byder på moduler, templates, metoder og lignende - der alt sammen kan være med til at
effektivisere CE-Mærkningsprocessen. Vi prøver hele tiden at forbedre og optimere processen. Hvis man
anvender en god struktur og en tilsvarende metode i Safexpert, kan der spares megen tid.
Endvidere forbereder vi os på kommende nyt - som vi alle skal håndtere. I denne tid er der en del på vej:
Den ny maskinforordning, Cybersikkerhed, AI, med videre. På brugerseancerne ser vi på, hvordan man
forbereder sig bedst muligt og hvordan Safexpert forberedes til de nye forhold.
Hvis der findes templates eller måske eksempler på et givet emne, sender vi dette materiale til brugerne i
gruppen (uden beregning) – ofte i forbindelse med en (online) gennemgang.

Bowitek ApS – Vesterballevej 25 – 7000 Fredericia – Tel.: +45 2788 0660 – bowitek@bowitek.dk – www.bowitek.dk

Strømlinet CE-Mærkning

Safexpert User Group
På seneste fysiske brugergruppemøde i 2021 var emnerne:
-

Hvordan går man fra CE-Mærkning i excel regneark til at anvende Safexpert?
Strukturering af projektet i Safexpert og konvertering af risikovurderingen fra Excel til værktøjet. Et
indlæg fra Dansk Ingeniør Service, som havde tilladelse til at anvende en
spændende kunde case

-

En produktionsvirksomheds styring og involvering i underleverandørens projekt. Hvilke
sikkerhedsmæssige krav stiller man åbent til sin leverandør og hvordan følges op på disse undervejs
i projektet? Under anvendelse af Safexpert, hele vejen. Et indlæg af Vestas,
som anvender en gennemarbejdet projektmodel - i samarbejde med
leverandører

-

Hvordan bygger og anvender man en skabelon for sikkerhedsudstyr i Safexpert? Så man ikke skal
beskrive den hver gang? En skabelon for nødstop blev gennemgået. Specielt hvordan man
opbygger skabelonen (for nødstop) og anvender den på tværs af
projekter. Et indlæg af freelance konsulent Jørgen Kjeldgaard

-

Nyt om Safexpert. Version 8.6. Forbedringer og nye funktioner. Direktøren fra IBF i
Østrig, Christian Frick, var med os online på skærmen. Han besvarede blandt andet
spørgsmål direkte fra brugergruppen.

Hvis der er nogle af ovenstående emner du ønsker tilsendt materiale om, så kontakt os gerne.
Du er meget velkommen til at indsende forslag til gennemgang af emner i brugergruppen.
Mvh Steen Meldgaard,
Adm. Dir., Bowitek ApS
Distributør af Safexpert i Danmark/Sverige siden 2014
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