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Veiligheidssoftware en services
Visualiseer en beheer uw veiligheidsprocedures

Visualiseer en beheer uw
veiligheidsprocedures
Informatiebeheer is een van de grootste uitdagingen om de veiligheid in
een bedrĳf te waarborgen. Talloze veiligheidsdocumenten en -procedures
moeten regelmatig worden geactualiseerd en nagekeken. Anders raken
toegangsprocedures voor besloten ruimtes, Lockout/Tagout-procedures en
-richtlĳnen al snel achterhaald.
Om ervoor te zorgen dat veiligheidsprocedures productief en actueel
blĳven, biedt Brady services en software aan die helpen bĳ het visualiseren
en beheren van veiligheidsprocedures, zelfs in meerdere bedrĳfslocaties.

Services
Procedures creëren
Het schrĳven van conforme Lockout/Tagout-procedures is een tĳdrovend en
omslachtig werk, vooral met beperkte interne middelen.
Onze Procedure Writing Services gaan verder dan conformiteit aan regelgeving
en zĳn gebaseerd op wereldwĳde best practices.
■
■
■

Beoordeling van de noden van uw bedrĳf en de vereisten van uw apparatuur
Creatie van visueel instructieve procedures specifiek voor uw machinepark
Intern beheer van het programma met LINK360

Complete Lockout/Tagout-service
De complete Lockout/Tagout-service biedt uitgebreide ondersteuning aan
bedrĳven die Lockout/Tagout willen implementeren. Deze service is afgestemd
op de specifieke noden en vereisten van uw bedrĳf en helpt niet alleen bĳ de
creatie van procedures, maar ondersteunt u van a tot z, van de pre-audit tot de
implementatie.
De complete Lockout/Tagout-service omvat:
■
■
■
■
■
■

audit van procedures
creatie van procedures
communicatie van procedures
aanbrengen van tags voor energiebronnen
opleiding in procedures
opleiding in LINK360

Lockout/Tagout-ondersteuningsservice
De eendaagse Lockout/Tagout-ondersteuningsservice ondersteunt uw noden op
het vlak van Lockout/Tagout en omvat één of meerdere diensten aangeboden in
de complete Lockout/Tagout-service.
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Ontdek de voordelen van de LINK360™ software
De Link360™ software is de eerste software die u een
volledig overzicht geeft van de activiteiten in verband met
het creëren, nakijken en actualiseren van visuele informatie.
Er is zowel een desktop- als een cloudversie beschikbaar
van deze software die het gemakkelijk maakt om uw
veiligheidsprocedures accuraat, conform en duurzaam te
onderhouden, en dat op meerdere bedrijfslocaties.

Creëer
grafieken
en stuur ze
door voor
validatie

Ontdek de LINK360™
softwaremodules:
Voorgedefinieerde sjablonen en de mogelijkheid om
gemakkelijk gebruikers van andere sites toe te voegen,
maken van LINK360™ een allesomvattende en toch
gebruiksvriendelijke oplossing voor Lockout/Tagout,
betrouwbaarheid van uitrustingen en besloten ruimtes.

Stuur
procedures
en toelatingen
door voor
validatie
Taakmeldingen en
waarschuwingen

Voorgedefinieerde sjablonen
voor een snelle creatie

De module “Lockout/Tagout” richt zich op de creatie en het behoud van een veilige werkomgeving met
tools om gevaarlijke energiebronnen te vergrendelen. Via deze module kan de gebruiker:
■ Lockout/Tagout programma’s beheren om onderhoudswerken uit te voeren aan machines.
■ Visueel instructieve procedures, tags en labels voor energiebronnen creëren om te printen.
■ Aan de vereisten van de wetgeving en industriestandaarden over de vergrendeling van gevaarlijke
energiebronnen voldoen.
■ Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.

De module “Betrouwbaarheid” biedt tools om de regelmatige controles van uw uitrustingen te stroomlijnen.
Via deze module kan de gebruiker:
■ De creatie van visueel instructieve onderhoudsprocedures beheren die gebruikers, ingenieurs en
technici helpen om de prestatieniveaus van hun machines op peil te houden.
■ Bepalen wie sjablonen en procedures mag bekijken, wijzigen en creëren.
■ Gratis app voor smartphones en tablets met iOS en Android.

De module “Besloten ruimte” stelt de gebruiker in staat beoordelingen
samen te stellen, en toestemmingen te creëren voor besloten ruimtes,
net als beslissingen uit het verleden te traceren.
■ Identificeer gevaren met betrekking tot besloten ruimtes en
classificeer een besloten ruimte als “Toelating vereist”.
■ Mensen kunnen online toegangsaanvragen indienen ter goedkeuring.
■ De toelatingsgeschiedenis wordt gelogd voor toekomstige audits en
rapportering.

Nu downloaden!

iOS app

Android app.

De cloudversie van LINK360 biedt een oplossing voor de meest dringende visuele informatienoden. Bedrijven die visuele
veiligheidsinformatie nodig hebben op diverse locaties, hebben nood aan een schaalbare en duurzame manier om die visuele
veiligheidsaanwijzingen te beheren.

1. Ontwerp

2. Afficheer

www.bradyeurope.com

3. Monitor
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Ontdek de voordelen van LINK360
Wees in orde met de wetgeving en haal uw productiviteitsdoelstellingen
■
■

Corrigeer snel en gemakkelijk onnauwkeurigheden. Zorg voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers.
Vermijd verwarrende visuele boodschappen en vertalingen en creëer duidelijke, beknopte en eenvoudig te volgen signalisatie in slechts
enkele minuten.

Behoud de samenhang en schaalbaarheid
■
■

Stel machtigingen en rechten in voor het bekijken, bewerken en creëren van
sjablonen en procedures voor gestandaardiseerd gebruik op alle locaties.
Creëer duidelijke en gestroomlijnde visuele veiligheidsinstructies voor alle
sites in de organisatie.

Behoud en verbeter de prestatieniveaus
■
■

Houd uw visuele instructies actueel via auditalarmen, berichten en rapporten
bij wijzigingen in de gebruikte uitrusting.
Monitor, meet en verbeter de efficiëntie van uw procedures.

Beveilig de toegang tot de gegevens van uw bedrijf
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Mexico..................................................525-399-6963
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