
:גאה להציג

פתרון התוכנה המושלם

לניהול מערך הבטיחות



:על           על

!יש גב חזק 1לבטיחות 

:על           על

.שנה 12-קיימת למעלה מ•

.מוסדי ופרטי, מתמחה בהתאמת תוכנות לשימוש עסקי•

.מתאפיינת בתוכנות ידידותיות למשתמש   •

.מעניקה שרות זמין ומהיר •

.מעניקה ליווי מקצועי משלב התאמת התוכנה ועד להטמעתה המלאה•



.מסד נתונים גדול וקשה למעקב•

.ביזור גדול של היחידות העסקיות בחברה•

הקשיים הנפוצים -ניהול בטיחות הקשיים הנפוצים -ניהול בטיחות

.ביזור גדול של היחידות העסקיות בחברה•

.קושי בניהול מסמכים•

.קושי בניהול טפסים ובמעקב אחריהם•

.מעקב הנהלה לוקה בחסר•



כלי אפקטיבי  :הצורך

שינהל ביעילות את 

מערך הבטיחות מערך הבטיחות 

בהתאם , בחברה

לדרישות החוק ויבטיח 

שליטה ובקרה מלאים  

על כל מכלול הפעולות 

.בארגון 



:המענה המושלם לכל לצרכי ניהול הבטיחות -    -  10בטיחות •

•

תוכנת ניהול הבטיחות -הפתרון תוכנת ניהול הבטיחות -הפתרון

.עוסקת בכל הקשור בנושא ניהול הסיכונים והבטיחות בחברה•

.מהווה בסיס נתונים וכלי ניהולי נגיש לצורך קבלת החלטות•

.מאפשרת גישה מהירה למסמכים סרוקים•

משקפת כל חריגה מתוכנית הבטיחות בלחיצת כפתור ובכל החתכים  •

.האפשריים  

.מותאמת לעבודה בארגונים וחברות בעלי סניפים בפריסה ארצית•



:סקירת המודולים -מנפלאות התוכנה   :סקירת המודולים -מנפלאות התוכנה  



:המודול מכיל

מודול עובדים וקבלניםמודול עובדים וקבלנים

. עובד קבלן/ ניהול כרטיס אישי לכל עובד :מטרת המודול

:המודול מכיל

פרטים אישיים•

פרטים דמוגרפיים•

הדרכות•

בדיקות רפואיות•

תאונות עבודה•

תאונות דרכים•

מנויים והסמכות•

מחלות מקצוע•

תיעוד עבירות משמעת•

ציוד מגן אישי•



. ריכוז כל המידע אודות הרישיונות וההסמכות :מטרת המודול

מודול רישיונות והסמכותמודול רישיונות והסמכות

 :המודול מכיל

סוג הרישיונות•

תוקף הרישיונות•

הגוף המסמיך•

קישורים לכל סוגי המסמכים•

תיעוד הרישיונות•



:המודול מכיל

.הקמת הדרכה חדשה•

מודול הדרכותמודול הדרכות

.  ארגון כל פעולות ההדרכה בחברה :מטרת המודול

.תמצית המידע• .הקמת הדרכה חדשה•

.איתור העובדים הנדרשים להדרכה•

.זימון העובדים•

.הפקת ותיעוד דף החתימות•

.מבחני העובדים•

.תמצית המידע•

.מצגות ההדרכה•

.תזכור בעת מועד ההדרכה הבא•

.איתור עובדים מחוסרי הדרכה בכל נושא•



מודול הדרכותמודול הדרכות

מופע  

יומן הדרכה כפי  
שדורשות התקנות

חייבי ההדרכה  
למופע זה נקבעים 
אוטומטית מכורח  

מופע  תפקידם

הדרכה

טפסי החתמה  
מופקים באופן  

אוטומטי

הודעה לעובדים על  
ההדרכה מופקת 

באופן אוטומטי

תזכורת למופע  
ההדרכה הבא בנושא  

זה

הדרכות רבות   
מוכנות ולכל הדרכה  

קיים מבחן

תכני ההדרכה  
מוגדרים מראש לכל  

סוג הדרכה

תפקידם



:המודול מכיל

מודול בדיקות רפואיותמודול בדיקות רפואיות

.ריכוז מידע בנושא בדיקות רפואיות :מטרת המודול

:המודול מכיל
.אפשרות להקמת בדיקה רפואית חדשה•

.איתור העובדים שאמורים לעבור את הבדיקה•

.זימון העובדים לבדיקה•

.הפקת טופס החתמת העובדים שעברו את הבדיקה•

.תזכור בעת מועד הבדיקה הבאה•

.איתור עובדים שטרם נבדקו•



מודול תאונות ואירועי בטיחותמודול תאונות ואירועי בטיחות

:המודול מכיל

.דיווח ותחקיר אירועי בטיחות :מטרת המודול

.רישום פרטי האירוע ודיווח להנהלה•

.תחקיר האירוע והוצאת פעולות מתקנות•

.מעקב אחר ימי היעדרות•

. חישוב שיעורי התאונות להשוואה בין היחידות•

.הפקת לקחים מתאונות ומכמעט תאונות•

.חות וגרפים"סטטיסטיקות בחתכים שונים הכוללים דו•



M5חקירת אירועים בעזרת מודל 

מודול תאונות ואירועי בטיחותמודול תאונות ואירועי בטיחות

התנהגותיים  . ג - ניהוליים .  גהתנהגותיים  . ג
 - Man

 - ניהוליים .  ג
Management

בתחום  .  ג
 - המשימה 
Mission

סביבתיים . ג
 - Media

הנדסיים  .  ג
 -  Machine



מודול בדיקות תקופתיותמודול בדיקות תקופתיות

ניהול הבדיקות התקופתיות הפנימיות   :מטרת המודול

.והחיצוניות בארגון

:המודול מכיל
.תאריך הבדיקה הבאה, מיקומו, שם הציוד•

.סריקת תסקירי הבדיקה•

אפשרות להעברת פעולות מתקנות שעולות   •

מתוך הבדיקות התקופתיות למודול פעולות     

.מתקנות  

.תיזכור מועד הבדיקה הבא•

.תיעוד תסקירי הבדיקות•



מודול פעולות מתקנותמודול פעולות מתקנות
ריכוז מכלול הפעולות המתקנות העולות מתוך   :מטרת המודול

.המתועד בתוכנה והוספת פעולות עצמאיות

:המודול מכיל
.המבדקים והתאונות שתועדו,ריכוז פעולות מתקנות מתוך הבדיקות•

.אפשרות להוספת פעולות מתקנות עצמאיות•

.קביעת אחראי לטיפול הפעולה•

.הגדרת לוח זמנים בהתאם לרמת הדחיפות•

.תזכור במקרה שעומד לפוג זמן הטיפול והפעולה טרם בוצעה•



  

מודול ניהול ישיבותמודול ניהול ישיבות

.ניהול ועדות בטיחות או כל סוג ישיבה אחר :מטרת המודול

:המודול מכיל
.זימון משתתפים•

.הפקת סדר יום•

.הכנת פרוטוקול•

העברת הנושאים שסוכמו לביצוע למודול   •

.             כולל תאריך יעד וגורם אחראי -פעולות מתקנות  



 

מודול ניהול מבדקי בטיחותמודול ניהול מבדקי בטיחות

.ניהול מבדקי בטיחות וסקרי סיכונים :מטרת המודול

:המודול מכיל
.זימון משתתפים•

.הפקת מסמך זימון•

.הפקת פרוטוקול•

העברת הנושאים שאותרו לביצוע למודול   •

.כולל תאריך יעד וגורם אחראי -פעולות מתקנות  



-מנפלאות התוכנה  

אפשרויות נוספות

-מנפלאות התוכנה  

אפשרויות נוספות



)ל"תב(מודול תכנון בטיחות למשימה  )ל"תב(מודול תכנון בטיחות למשימה 

.תכנון מוקדם של משימה לצורך הפחתת סיכונים :מטרת המודול

:המודול מכיל
.רישום כל פרטי המשימה והמבצעים•

.בדיקת הרישיונות הדרושים למשימה•

וכן כל     , ה המשתתף במשימה"רישום הצמ•

רשיונות המפעילים וכל         , אסמכתאות הרישוי  

.הבדיקות הנדרשות  

.ביצוע ניהול סיכונים למשימה ותדריך לעובדים המשתתפים•



-הלחצן תמונת מצב 

:כל המידע בלחיצת כפתור

-הלחצן תמונת מצב 

:כל המידע בלחיצת כפתור

.פערים בניהול הבטיחות של הארגון•

.שטרם ביצעו בדיקות רפואיות, פערי עובדים• .שטרם ביצעו בדיקות רפואיות, פערי עובדים•

.מידע על הדרכות שלא בוצעו בזמן•

.מידע על בדיקות שמתקרב מועדן•

.כלי ניהולי להשוואת ההערכה בין היחידות•

.כלי ניהולי לניתוח ההערכה ביחידה ספציפית•

.כלי ניהולי לשיפור ביצועי היחידה הארגונית•



הלחצן תמונת מצבהלחצן תמונת מצב



הלחצן תמונת מצבהלחצן תמונת מצב



        -    1בטיחות 

!                    השמים הם הגבול

התוכנה הבסיסית ניתנת לאין סוףהתוכנה הבסיסית ניתנת לאין סוף

הוספות והתאמות, שינויים

.לצרכים הספציפיים שלכם



לקביעת פגישת הכרות להצגת  

.  התוכנה ולאפשרויות נוספות

02-5870844:  'טל

0523-845555:  נייד

net10ariel@ariel.: ל"דוא

,  תוכנות נוספות מבית אריאל פיתוח תוכנה

:  תמצאו בכתובת -התרשמות מלקוחות והמלצות

 .net10www.ariel


