Et bedre alternativ til SDS-systemer
Vi hører rigtig mange utilfredse meldinger fra frustrerede arbejdsmiljø- og miljøansvarlige omkring brugen af SDSsystemer og databaser.
Er du også træt af dit SDS-system?
Lever det op til dine forventninger og er det reelt en hjælp i dagligdagen?
Oplever du den forventede kvalitet af SDS’erne eller er du nødt til selv at fange fejlene for derefter at skulle
indberette disse til softwareleverandøren?
Måske føler du ovenikøbet at du burde betales for at finde disse fejl, som system-leverandøren selv skulle have
fundet i en ordentlig kvalitetsikringsproces.
Ofte regner systemet desværre ikke mærkningen korrekt ud, med efterfølgende konsekvenser for dine trykte
etiketter og emballager.

Har du regnet på, om det overhovedet er en god forretning for din virksomhed, at benytte et system til at lave SDS?
Det løber hurtigt op, hvis man medregner:
•
•
•
•
•
•

Medarbejdernes egne tidsforbrug (ofte halve og hele årslønninger)
Etablering af system og migrering af data
Årlig licens til systemet
Uddannelse og videreuddannelse af de medarbejdere, der skal benytte systemet internt
(tidsforbrug og kursusomkostninger – både regelforståelse og systembrug)
Intern IT-support (integration med virksomhedens øvrige systemer)
Hvis man ender med at outsource oprettelsen af SDS’erne til software-leverandørens konsulenter, fordi man
ikke selv har ressourcer til at benytte systemet, betaler man så at sige ”to gange”

Lyder det velkendt? Frygt ikke – der findes en alternativ løsning: benyt Altox som konsulent og lad os lave dine SDS.
Altox tilbyder en alternativ løsning som giver dig nogle klare og konkrete fordele:
•
•
•
•
•
•

•

Høj grad af fleksibilitet - du er ikke bundet op på en fastlåst IT-løsning
Du skal ikke investere intern tid og uddannelse i at lære alle kemikaliereglerne i forhold til SDS (det er aldrig
bare ”plug and play” at oprette SDS i et system)
Ingen behov for at du skal involvere en IT-afdeling, der i forvejen har nok at se til med virksomhedens
centrale IT-systemer (IT-personale-ressourcer, omkostninger til integration mv.)
Du sender ansvaret videre til en konsulent med stor kompetence og bred viden, der kan hjælpe dig med at
skabe værdi på tværs i stedet for at poste penge i IT-lappe-løsninger
IT-systemer er modulopbyggede og der skal oftest tilkøbes ekstra ”features” for at kunne løse kundens
behov (samt lovkravene), f.eks. ES moduler, sprogversioner og LCID-metode-moduler og stoflister
Vi rådgiver dig om de tilstødende regelsæt f.eks. biocider, kosmetik, kemisk arbejdsmiljø, PR, nationale
særregler (herunder kræftlovgivningen og MAL-koder), der er aktuelle for dine produkter, så du undgår
ubehagelige overraskelser – det gør IT-systemet IKKE for dig!
Hos Altox kan du få et gennemskueligt overblik over, hvad det koster – fra starten

