Safetynet/HSEQ Master App
Enklare registrering
Om SafetyNet/HSEQ Master

Enkel registrering av många olika

SafetyNet/HSEQ Master appen är ett
registreringsverktyg som underlättar
administration med SafetyNet. Använd centrala
SafetyNet funktioner från din mobil eller surfplatta
– även om du är offline. Appen gör det enkelt att
registrera händelser då de händer. Det är även
möjligt att ladda upp bilder, svara på
frågeformulär, anteckningar medarbetarsamtal
och mycket mera.

ärendetyper
SafetyNet/HSEQ Master kan användas till allt från
registrering av arbetsplatsolyckor och tillbud,
riskbedömningar, internrevision, skyddsronder,
egenkontroll, undersökningar och
handlingsplaner.
Mobila registreringar är enkla att skapa. Det är
bara att välja ärende eller checklista och fylla i
formulären samt avsluta med att välja registrera.
Utkast sparas automatiskt, så det är möjligt att
pausa och återkomma till registreringen senare.

Enkel konfiguration – Flexibla
användningsmöjligheter

Offline Registrering

SafetyNet/HSEQ Master kan användas överallt –
båda med och utan nätförbindelse. Information
registrerade utan täckning sparas lokalt på
enheten, och blir automatiskt synkroniserade till
SafetyNet systemet när det finns täckning igen.
När registreringarna har synkroniserats kan
ärenden och checklistorna administreras från den
browserbaserade versionen av SafetyNet.

SafetyNet/HSEQ Master konfigureras för varje
verksamhet till att matcha deras unika behov. För
verksamheter där många av medarbetarna inte
har tillgång till dator under hela dagen ska appen
kunna fungera som det primära
användargränssnittet till SafetyNet. För dessa
verksamheter kan det till exempel vara
fördelaktigt om det finns många olika
registreringsmöjligheter i appen. För andra
verksamheter ska appen primärt vara ett
stödjande verktyg, där det till exempel ska vara
lätt att svara på frågeformulär. Med SafetyNets
behörighetsstruktur så skräddarsys appen till
medarbetarens unika behov vilket ger flexibilitet
och användarvänlighet.SafetyNet/HSEQ Master är
enkel att sätta upp, och om det finns behov av
assistans kan SafetyNet supporten alltid nås på
telefon eller mejl.
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Logga in snabbt med Single Sign-On

Med foto dokumentation

I SafetyNet/HSEQ Master kan man ladda upp
bilder samtidigt som ett ärende eller checklista
registreras. Det är möjligt att välja att bifoga en
bild från mobilens kamerarulle eller ta en bild
direkt i appen. Bilder tagna i appen kan även
sparas i mobilens kamerarulle.

Ladda ner appen gratis i Google Play
Det är snabbt och säkert att logga in på
SafetyNet/HSEQ Master. Det är samma
användarnamn och lösenord till SafetyNet/HSEQ
Master som till SafetyNet, och inloggning sker
automatiskt efter första inloggningen.

eller App Store
SafetyNet/HSEQ Master finns både till Android i
Google Play och till iPhone i App Store. Ladda ner
appen gratis genom att scanna QR kod nedan.

GPS funktionalitet till ökat precision

SafetyNet/HSEQ Master kan använda GPS:en i den
mobila enheten till att registrera den exakta plats
där ett ärende eller checklista registrerats. Denna
funktion gör det lättare att hitta tillbaks till platsen
för ärendet för att åtgärda eventuella fel.
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