ORDNING OCH REDA
PÅ KEMIKALIERNA
En säker och god arbetsmiljö bidrar till nöjda medarbetare och förbättrade resultat. Ett
aktivt miljöarbete är även en förutsättning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och
bland kunder.
Med vår molnbaserade webbtjänst KLARA får er organisation ett systematiskt och effektivt
stöd att dels uppfylla gällande lagstiftning, men även att nå era mål inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö.
Full koll på kemikalier och strålkällor
KLARA är sprunget ur behovet av en effektiv och säker kemikaliehantering, ett
område med betydande risker och omfattande lagstiftning. KLARA erbjuder system
stöd för att genomföra riskbedömningar av riskfyllda arbetsmoment med tillhörande
processbeskrivningar, kemikalieförteckning, kemikalieregister, säkerhets
datablad
och skyddsblad. Dessutom erbjuder systemet stöd för hantering av strålkällor,
genomförandet av skyddsronder, egenkontroller av brandskydd och mycket mer.
KLARA hjälper dig bland annat att informera, inventera, riskbedöma och rapportera.
Fullständig koll på både lagar och lager
KLARA stöttar användaren genom att stämma av kemikalieförteckningen mot rå
dande lagstiftning för att identifiera vilka produkter som eventuellt är förbjudna,
kräver tillstånd eller har ett begränsat användningsområde. Systemet har en lång
rad referenslistor och du kan även skapa egna listor över ämnen eller produkter
som ni önskar fasa ut. Med tilläggsmoduler för Streckkod och Beställningsan
modan optimerar du lagerhållningen, effektiviserar inköpsprocessen och minskar
de totala inköpen av kemiska produkter.
Frigör tid för er att fokusera på kärnverksamheten
KLARA är en webbaserad tjänst som kräver minimalt underhåll. Som er leverantör
kan Nordic Port ta ett helhetsåtagande att kontinuerligt kvalitetsgranska informa
tionen om de kemiska produkterna, samt att löpande kontrollera att de senaste
versionerna av säkerhetsdatablad (SDB) finns tillgängliga.
Optioner och Tilläggsmoduler – ökad kontroll och förenklat arbetssätt
Centralprodukten är KLARA Kemikaliehantering. Därtill finns en rad optioner
och tilläggsmoduler för att passa just ert arbete med arbetsmiljö, säkerhet
och miljö. Med modulen för Single Sign-On blir KLARA en del av ert intranät.
Ingen extra inloggning och inga glömda lösenord. Det ökar säkerheten ytter
ligare, med minskad administration och underhåll som följd.
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