Digitalisering av dokumentasjon
og optimalisering av årlig kontroll
ECOSAFE Integrerer RFID/QR-merking og utstyrsportalen Onix til en løsning
som gir deg full oversikt over bedriftens utstyr. Dette gjelder ikke bare
sertifisert utstyr som krever periodisk kontroll, og hvor det er viktig å
holde orden på sertifikater, kontrollkort, og brukermanualer, men ethvert
utstyr man vil ha kontroll på.
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IVA-SAFEX har valgt å støpe RFIDbrikkene, som er av type passiv UHF,
inn i rustfrie brikker i ulike størrelser
som kan monteres på aktuelt utstyr. Dette
er den mest robuste utformingen og de er
beregnet å tåle mekanisk slitasje, i tillegg
til at de er vannbestandige. Brikkene er
også godkjent for bruk i offshore-sektoren.
Merking kan også utføres med QR-merke
og andre typer RFID-brikke som limes på
egnet utstyr.

Lønnsomhet , sikkerhet
og dokumentasjon
Den største gevinsten med ECOSAFE er at
denne løsningen skal gi deg full oversikt
over bedriftens utstyr samt den økonomiske besparelsen. Erfaring viser at kunder
av EIVA-SAFEX får inntil 50 prosent reduksjon av kontrollkostnader etter innføring
av ECOSAFE. Tidsbruken reduseres vesentlig ved ettersyn og årlig kontroll. Videre
hindrer løsningen at utstyr som krever brukeropplæring eller sertifikat for bruk, utleveres til operatører som ikke har godkjent
opplæring ved utlevering fra verktøybur
eller lager.
All dokumentasjon lagres elektronisk i
utstyrsportalen Onix og som kunde har du
ekspresstilgang og eier dataene selv.

Alt arbeidsutstyr som krever periodisk kontroll og/eller dokumentasjon kan merkes,
i tillegg til annet utstyr bedriften ønsker
kontroll over.

Assemblin Industriser vice
valgte å digitalisere
Da Assemblin valgte EIVA-SAFEX som
leverandør fant de det naturlig å gå for
denne løsningen på kontroll og dokumentasjon for å sette dette i system. I første
omgang har de startet med å implementere ECOSAFE på alt av fallsikringsutstyr, løfteredskap og kraner. Samlet har dette ført
til bedre oversikt og ikke minst økt sikkerhet og oppetid på bedriftens arbeidsutstyr.
Mindre papirer og rask tilgang på dokumentasjon
– Nå er det enklere å ha oversikt og sjekke
status på utstyr som eksempelvis skal leveres ut fra lager og som skal videre ut på
anlegg. Det er tidsbesparende, i tillegg er
dette en sikker løsning å forholde seg til
i det daglige, da også med tanke på HMS,
forteller verksmester Steinar Arnesen ved
avdelingen til Assemblin Industriservice i
Sarpsborg.
For mer informasjon se: www.ecosafe.no

ECOSAFE integrerer RFID/QR-merking og utstyrsportalen Onix til en løsning som gir deg full
oversikt over bedriftens utstyr.
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Med ECOSAFE-systemet kan man raskt og
enkelt skanne QR-koden og sjekke status på
utstyret og hente frem kontrollkort, sertifikater eller brukermanualer ved behov.

Assemblin startet i første omgang med å
implementere ECOSAFE på alt av fallsikringsutstyr, løfteredskap og kraner.

