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System

Nitob™ integreret ledelsessystem

Beskrivelse

Nitob er et standard web 2.0 værktøj til understøttelse af ledelsessystemer inden for fx
kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, csr, fødevaresikkerhed, it-sikkerhed. Systemer som bygger
på håndbøger, procedurer, instruktioner, og eventuelt på standarder og kunde- eller
myndighedskrav.
Nitob håndterer ledelsesdokumenters identifikation, versionering, revision, granskning,
godkendelse og publicering samt sikrer at de aktiviteter, som ledelsessystemet foreskriver, skal gennemføres med periodemæssige mellemrum eller hvis fx utilsigtede
hændelser indtræffer, også rent faktisk bliver gennemført.
Nitob stilles til rådighed som en service, hvilket vil sige, at der på brugernes PC blot
skal være installeret en browser samt adgang til internettet.

At indføre Nitob er at tage et værktøj i brug – ikke starten på et IT-projekt!
Nitob er skabt udfra tanken om at ledelsessystemer, uanset fagområde, først og fremmest skal understøtte forretningen ved at honorere krav til effektivitet, fleksibilitet og
udvikling.
Nitob sikrer, at virksomheden reagerer som planlagt, både når det drejer sig om tilbagevendende aktiviteter, og når uforudsete hændelser indtræffer.
Nitob understøtter såvel fritstående som integrerede ledelsessystemer og gør det let,
at migrere fra det ene til det andet fagsystem.
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Nitob sikrer entydighed, overblik, relevans og historik i forbindelse med håndtering af
ledelsesdokumenter.
Med Nitob kan det let registreres ikke bare hvem der skal gøre hvad, men også hvorfor. Herved fastholdes medarbejdernes viden og erfaring i virksomheden.
Nitob er for virksomheder, der arbejder med skriftlige arbejdsgangsbeskrivelser,
og som ønsker at sikre, at det der skrives også gennemføres!
Målgruppe

•

Virksomheder som generelt ønsker at dokumentere deres forretningsprocesser i
styrede forløb.

•

Virksomheder som specifikt opererer jf standarder som ISO9001, ISO14001,
ISO22000, ISO27000, OHSAS18001, EMAS, GMP, GLF, GDP og lignende.

www.nitob.dk

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

• Kvalitetsstyring
• Miljø- og energiledelse
• Arbejdsmiljøledelse, herunder sikkerhed og sundhed
• HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points
• It-sikkerhedsledelse
• Beredskabsplanlægning og terrorsikring
• CSR, Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar
• Præventiv vedligeholdelse af materiel
• Projekt- og sagsstyring

Moduler

Nitob-systemet kan udbygges efter behov med en række standardmoduler fx:
• Audit
• Materiel
• Materialer og Stoffer
• Arbejdsplads
• Personale & kompetence
• Projekt/Sag
• Kontrakt
• Interessent
Endvidere udvikler Nitob A/S kunde- og branchespecifikke moduler/løsninger.

Teknik

• Ingen installation af software
• Ingen udgifter til IT-opsætning af system
• Global geografisk anvendelse
• Ubegrænset antal brugere og diskplads
• Brugeradgang og datasikkerhed i ”high-end” klasse
• Webbaseret hosting
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Pris og levering

Priser oplyses på forlangende. Levering fra dag til dag.

Uddannelse

• Der afholdes løbende brugerkurser hos Nitob A/S
• Der tilbydes virksomhedsspecifikke workshops som afholdes hos kunderne

Rådgivning

I tæt dialog med vores samarbejdspartnere tilbyder Nitob A/S rådgivning, projektledelse og øvrig assistance i forbindelse med opbygning, implementering og drift af
ledelsessystemer.

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.

