Kunt u alles afvinken?
Voldoet u probleemloos aan de nationale en internationale
wet- en regelgeving op het gebied van...
Environment
Health
Safety

Moeiteloos ál uw
EH&S-processen stroomlijnen
Staan Milieu, Arbo en Veiligheid hoog op uw agenda?
Dan weet u hoe lastig het is om grip te houden op deze
thema’s. Want uiteraard wilt u garant staan voor een veilige
werkplek. Zoals u ook wilt voldoen aan de complexe eisen die
wet- en regelgevers aan u stellen, bijvoorbeeld in het kader
van REACH en RoHS. En wat doet u dan liever: afwachten?
Of afvinken?
Een integrale benadering
Vaak worden activiteiten op het gebied van Environment, Health & Safety
(EH&S) zoals waste management, incident management en product
compliancy ad hoc benaderd, in losse projecten. Dat is een gemiste kans.
Want EH&S is zó verweven met uw dagelijkse processen, dat het een
integrale, gecoördineerde aanpak verdient. U houdt grip op de risico’s
en bent compliant tegen significant lagere kosten.
SAP EH&S stroomlijnt ál uw EH&S-processen en integreert naadloos met
uw SAP omgeving. De oplossing is onderdeel van SAP ERP en maakt het
mogelijk om compliant en veilig te werken en realistische risicoanalyse te
doen. Doordat SAP’s oplossingen voor Environment, Health & Safety
Management gebaseerd zijn op best practices, zijn deze oplossingen
razendsnel in uw organisatie geïmplementeerd. Regelmatige updates
maken dat u altijd voldoet aan de meest recente nationale en internationale
wet- en regelgeving. Alle EH&S-modules maken gebruik van één centrale
specifi-cation database waarin gegevens over veiligheid, milieu en regelgeving zijn vastgelegd.

Over Quinso
Quinso - Quality in Solutions - helpt
productie- en groothandelsbedrijven om
datgene te doen waar ze goed in zijn, maar
dan nóg beter. Dat doen we met totaaloplossingen op basis van SAP. Wij hechten
veel waarde aan vakmanschap, innovatie
en kennis. Ons team is alert op nieuwe
technologieën en richt zich volledig op
horizontale en verticale integratie van
de Topfloor (ERP) met de Shopfloor
(productievloer).
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Mobiel Incident & Accident Management
Een goede registratie van incidenten is noodzakelijk om te voldoen aan wetgeving én draagt bij aan het beheersen van risico’s. Hoe nauwkeuriger uw
beeld van waar het mis gaat, des te effectiever zijn uw preventieve maatregelen van de toekomst. De mobiele ondersteuning van SAP EH&S biedt uw
medewerkers altijd en overal toegang, onafhankelijk van device of platform.
Doe de Quick Scan
Vraag een EH&S Quick Scan aan en ontdek op welke punten uw strategie
verder aangescherpt kan worden. Deze Quick Scan neemt vijf dagen in
beslag en wordt uitgevoerd door EH&S-experts van Quinso.
Ga naar http://quin.so/sapehs
Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden en de potentiële besparingen
op het gebied van EH&S? En wilt u weten wat u kunt doen om uw EH&Sprocessen centraal en integraal aan te pakken? Breng dan een bezoek aan
http://quin.so/sapehs.Ontdek wat SAP’s EHS Management oplossingen
betekenen voor úw dagelijkse praktijk.

