
Opnå økonomisk udbytte
- Online system til arbejdsmiljø,  

miljø og kvalitet

UNIK 

APP

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver står bag systemet

Så let er SOSWEB

Kontakt Avidenz

SOSWEB er udviklet og ejet af Avidenz 
A/S, som er en af de førende autorise-
rede arbejdsmiljø- og miljørådgivere på 
markedet. 
Systemet er dermed baseret på mange 
års erfaring i branchen. Samtidig har vi 
lyttet til vores kunder i forhold til, hvilke 
funktioner og behov systemet skulle dække 

for at få det optimale udbytte ud af det i en 
travl og hektisk hverdag.

Med SOSWEB får du således ikke bare et 
system, men du får et samarbejde med  
fageksperter, der kan rådgive dig generelt 
om virksomhedens arbejdsmiljø, miljø og 
kvalitet. 

Det er let at komme igang med at anvende 
SOSWEB. Der bliver ikke installeret noget 
på jeres computere, da det er et online 
system. 

En af vores konsulenter kommer ud i 
 virksomheden og foretager den grundlæg-
gende opsætning. Samtidig sikrer vi, at I 
kommer godt igang med en introduktion til 
de forskellige moduler.

Du er velkommen til at kontakte Avidenz 
for yderligere information. Vi kommer også 
gerne ud og demonstrerer SOSWEB i din 
virksomhed, inden du tager en beslutning. 

Ring, og hør nærmere på telefon 
66 17 34 55, eller skriv til os på mail 
info@avidenz.dk.

www.sosweb.dk



Kort om systemet
SOSWEB har været på markedet siden 
2004, men siden da har vi videreudviklet 
systemet, så det lever op til nutidens mange 
muligheder. Layoutet er samtidig redesig-
net, så det også passer til tidens trends.

SOSWEB er opbygget i moduler baseret på 
forskellige områder som eksempelvis teknisk 
udstyr, kemi og medarbejderkompetencer. 
Dermed er systemet til gavn for mange 
funktioner i virksomheden. Det gælder 
både til styring af arbejdsmiljø, miljø og  
kvalitet, men også eksempelvis HR- 
afdelingen kan nyde godt af systemets 
funktioner.

sparer tid og penge
SOSWEB er et online system, der samler alt omkring virksomhedens 
arbejdsmiljø, miljø og kvalitet ét sted. 

Du opnår derved en lang række  fordele 
som eksempelvis:

 Overskueligt system til arbejds miljø-, miljø- 
og kvalitetsledelse

 Let og hurtigt at finde oplysninger og 
 dokumentationer

 Udstyr og værktøj er altid i orden ved 
 systematisk eftersyn

 Booking af udstyr sikrer effektiv planlægning

 Opgavestyring, dokumentationer, skabeloner 
m.m. er let tilgængelige

 Registrering af hændelser, så fejl og ulykker 
kan forebygges

 Styring af medarbejdernes kvalifikationer og 
kompetenceudvikling

 Hurtigt overblik over kemiske produkter og 
arbejdspladsbrugsanvisninger

SOSWEB giver desuden virksomheden en stor fordel, når I skal give tilbud til kunder, 
fordi der er styr på de dokumentationer, som Arbejdstilsynet  og andre  myndigheder 
kræver, og som flere og flere kunder også efterspørger.

Den grønne menu indeholder brugerens personlige  
muligheder.

Den grå menu indeholder de moduler, som brugeren  
kan anvende.

Designet er brugervenligt og overskueligt.

Stamdata på formularen vises hele tiden til 
hjælp for brugeren. 

Effektivisér hverdagen med unik App
Vi har udviklet en speciel App til SOSWEB-systemet. Med App’en kan du udføre arbejdet 
inden for udvalgte områder meget hurtigt og effektivt.

Du bliver samtidig mere fleksibel og kan nemt tilgå de udvalgte funktioner, uanset om du 
befinder dig i virksomheden, i din bil, hos en kunde eller andre steder. Det, du foretager dig 
i App’en, bliver automatisk opdateret i selve systemet. 

Optimer hverdagen, og spar tid med disse funktioner:

 Indrapporter hændelser med billeddokumentation

 Book udstyr og maskiner

 Udfør eftersyn på udstyr og maskiner 

 Hent dine brugsanvisninger på kemiske produkter

En indbygget QR-scanner i App’en giver dig mulighed for endnu  
lettere tilgang til kemi og udstyr. 

www.sosweb.dk
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