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Beskrivelse

Indhold til sikkerheds- og kvalitetsstyringssystem for el-installatører
Nitob A/S tilbyder en SKS-pakke, som følger Sikringsstyrelsens retningslinjer for SKSsystemer. Pakken er udarbejdet af branchekyndige sammen med Nitob A/S og
indeholder et komplet sikkerheds- og kvalitetsstyringssystem.
SKS-pakken og Nitob-systemet gør implementeringen af sikkerheds- og kvalitetsstyringssystemet lettere og sætter virksomheden i stand til omgående at drage fordel af
dens arbejdsindsats.
Ved ibrugtagning skal SKS-pakkens dokumenter og skabeloner blot trimmes, så de afspejler virksomhedens måde at arbejde på.
SKS-pakken indeholder:
•

Styrelsens komplette kravsæt

•

Krydsreferencer til ISO og OHSAS

•

Kvalitetshåndbog

•

Procedurer

•

Tjeklister og instruktioner

•

Bilagsskabeloner

•

Oversigt og lovgivning på området

Virksomhedens eksisterende dokumenter lægges let
ind i Nitob-systemet og inkorporeres i sikkerheds- og
kvalitetsstyringssystemet.
De byrder og udfordringer som et kvalitetsstyringssystem kan medføre i form af administration af
dokumenter, registrering af data og efterlevelse, hjælper Nitob-systemet med at løse.
Løsningen er et værktøj som gør dokument- og aktivitetsstyring let. Med tydelige
referencer mellem myndighedskrav og egne dokumenter samt den lette adgang til at
registrere observationer og hændelser, bliver Nitob-systemet hurtigt en forretningsmæssig og naturlig del af hverdagen for alle medarbejdere i virksomheden.
Vi samarbejder med dygtige SKS-specialister, som altid står til rådighed med assistance
ifm. implementering, sammenkædning af SKS med APV, miljøledelse og lignende.
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Målgruppe

• El-installationsvirksomheder.
• Forsynings- / Produktions- / Servicevirksomheder med egen el-autorisation.
• Uddannelsesinstitutioner med egen el-autorisation.

Anvendelse

SKS-pakken og Nitob-systemet danner grundlag for virksomhedens SKS-system og i et
større perspektiv for alle virksomhedens ledelsessystemer i ét it-værktøj.

Teknik

SKS-pakken anvendes sammen med Nitob-systemet, som er webbaseret.

Priser

Priser oplyses på forlangende.

Kontakt os

Nitob A/S på telefon 70 20 65 73 eller på mail salg@nitob.dk

www.nitob.dk

Nitob A/S tilstræber, at alle oplysninger og produktspecifikationer er korrekt
angivet. Der tages forbehold for fejl, ændrede produktspecifikationer og priser.

