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Responsabilitatea față de mediu în organizația dumneavoastră poate fi o inițiativă proprie sau este dictată de legislație. Adoptarea unor 
practici clare de management al mediului aduce atât un beneficiu pentru societate cât și o influență pozitivă asupra profitului real al 
companiei.

O strategie bine gândită de protejare a mediului și de creștere a eficienței energetice poate duce la economii de 10-20% în costurile 
operaționale. 

Cu aplicațiile ARCHIBUS Environmental & Risk Management, utilizatorii pot:
- reduce riscul de mediu prin abordări strategice proactive, pentru a fi în conformitate cu legislația în vigoare
- micșora emisiile de carbon ale organizației,  ajungând astfel la economii serioase în utilizarea energiei și a altor costuri de operare
- îmbunătăți procesul de luare a deciziilor organizaționale datorită accesului direct la informații consistente și credibile 

 profitabilitatea printr-un management eficient al activelor.- mări

Environmental Health & Safety
Preluați controlul asupra incidentelor legate de siguranța la locul de muncă, echipamentelor individuale de protecție, 
instructajului, monitorizării medicale și restricțiilor de lucru.

Beneficii:
> Asigură un proces proactiv  de identificare, evaluare și corectare a riscurilor asupra sănătății și siguranței la locul de muncă
> Permite reducerea despăgubirilor pe baze medicale, a compensațiilor datorate incapacității de muncă și a scăderii productivității 

cauzate de răniri sau boli contractate la locul de muncă
> Asigură urmărirea eficientă a incidentelor legate de sănătatea și siguranța locului de muncă pentru a micșora riscul și 

responsabilitățile atribuite organizației
> Micșorează costurile totale de administrare a programului de garantare a siguranței și sănătății la locul de muncă și îi conferă 

acestuia capacitatea de a acoperi întreaga problematică și de a fi ușor de susținut în cazul diferendelor.
Funcționalități:

> Vizionarea istoricului complet al instructajului unui angajat
> Afișarea hărții incidentelor, afișarea de informații detaliate la click-ul pe o încăpere
> Centralizarea și analiza, dintr-un singur pas, a incidentelor înregistrate 
> Vizualizarea listei angajaților cărora le lipsește sau le-a expirat monitorizarea medicală
> Monitorizarea alocării echipamentului de protecție către angajați.

Suita ARCHIBUS Environmental & Risk Management  cuprinde următoarele aplicații:
! Environmental Sustainability Assessment
! Energy Management
! Green Building
! Waste Management

! Emergency Preparedness
! Clean Building
! Environmental Health & Safety
! Material Safety Data Sheets

APLICAȚII ARCHIBUS dedicate protecției mediului:
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Waste Management
Urmăriți și gestionați deșeurile, de la generare până la evacuare, pentru a minimiza riscurile la adresa sănătății și a fi conformi 
cu legislația în vigoare. Ce cantitate dintr-un anumit tip de deșeu a fost produsă? Unde sunt depozitate deșeurile? Am depășit limita de 
depozitare? Cine îmi transportă deșeurile și ce informație se poate obține cu privire la fiecare transportator? Cât de eficiente sunt 
programele mele de reciclare? 

Puteți găsi toate aceste răspunsuri extrem de ușor, folosind aplicația Waste Management.

Funcționalități:
> Identificarea deșeurilor potențial periculoase (generare, depozitare, transport)
> Verificarea tuturor transporturilor de deșeuri dinspre organizația dumneavoastră
> Elaborarea certificatelor însoțitoare pentru transportul deșeurilor
> Analiza managementului deșeurilor utilizând metode variate
> Compararea nivelului real al emisiilor față de limitele permise

Material Safety Data Sheets
Extrageți rapid informațiile cu privire la fișele tehnice de siguranță pentru a proteja angajații de substanțele chimice 
periculoase și a reduce costurile legate de conformarea cu legislația.

Adunați toate fișele tehnice de siguranță într-o aplicație web care oferă acces în timp real la informațiile despre substanțele chimice și 
periculoase. Organizați informația privind depozitele de substanțe chimice după locație, la nivel de clădire, etaj, încăpere și echipament. 
Personalizați aplicația incluzând componente chimice specifice și niveluri de risc pentru a facilita un management eficient și o raportare 
detaliată. 

Modulul Material Safety Data Sheets stochează centralizat, într-o aplicație web, informația necesară administrării fișelor dumneavoastră 
tehnice de siguranță.

Beneficii:
> Minimizează riscul rănirii grave a ocupanților clădirii și a participanților la primul ajutor în caz de accident
> Reduce costul și efortul administrativ de menținere la zi a bibliotecii de fișe tehnice de siguranță
> Îndeplinește eficient obligațiile privind raportările legate de siguranța chimică și documentația de inventariere
> Permite participanților la primul ajutor să obțină rapid și sigur informațiile critice legate de siguranța substanțelor chimice, în 

timpul situațiilor de urgența.

Clean Building
Optimizați procesele greoaie și supra-normate de identificare și reducere a riscurilor de mediu în  interiorul clădirilor. Modulul 
Clean Building oferă acces rapid și facil la toate informațiile referitoare la starea și locația unor materiale ca: azbest, vopsea pe bază de 
plumb și alte materiale cu risc ridicat.

Green Building
Atingeți obiectivele legate de certificarea privind amprenta de carbon și un mediu durabil pentru o clădire sau un întreg 
portofoliu. Organizația dumneavoastră urmărește obținerea unei certificari de tip LEED, BREEAM sau similar. Cu modulul Clean Building 
aveți acces imediat la toată informația legată de procesul obținerii acestui certificat. Această aplicație vă permite să documentați fiecare 
proiect și să îi urmăriți evoluția, inclusiv toată documentația aferentă.

Environmental Sustainability Assessment
Măsurați indicatorii de performanță și atenuați riscul în vederea reducerii emisiilor de carbon și a atingerii altor obiective de 
mediu. Preluați controlul asupra datelor dumneavoastră. Aveți nevoie de acces facil la toate datele de monitorizare a factorilor de mediu. 
Indiferent dacă datele sunt colectate intern sau furnizate de parteneri, toate pot fi integrate și consolidate în baza de date centralizată a 
acestei aplicații web.


