
Oprogramowanie 

do kontroli i odbiorów:

Maszyn 
Urządzeń 
i innych produktów 

Dostępny w językach 

Listy kontrolne dostępne w języku polskim 

Dla Windows™ 98/2000/XP/7 Praca w sieci

Asystent Kontroli i Odbioru

http://safexpert.luc.pl
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Zaufanie jest dobre -
      Kontrola jest lepsza 

Dzięki Asystentowi Kontroli i Odbioru Safexpert masz 
wreszcie  do dyspozycji oprogramowanie spełniające 
wszystkie wymagania procesu kontroli i odbioru. Jest: 

Ustandaryzowane: Predefiniowane listy kontrolne 
wspierająsystematyczne kontrole przeprowadzane 
przez różne osoby w różnych miejscach.
Zindywidualizowane: Listy kontrolne mogą być 
modyfikowane tak, aby spełniały różnego rodzaju 
wymagania klientów  np. nietypowe maszyny.
Systematyczne: Użytkownik pracuje na 
predefiniowanych listach kontrolnych, punkt po 
punkcie.
Przyjazne: Użytkownik może ustalić stopień 
dokładności przeprowadzanej kontroli.
Przejrzyste: Funkcje filtrujące i specjalne wydruki 
zapewniają szybki przegląd stanu projektu oraz 
punktów jeszcze nie zatwierdzonych.
Aktualne: Lista kontrolna może być aktualizowana 
przez Internet w ramach umowy serwisowej. 

Kontrola w systemie

Kto powinien korzystać z 
Asystenta Kontroli i Odbioru? 

Producenci (ocena zgodności) 
Odpowiedzialni za zakupy, Kontrolerzy 
odb ioru (badania przed odb iorem)
Zarządzający jakością (kontrola 
etapowa/ końcowa) 
Jednostki notyf ikowane (badania typu)
Organizacje TÜV (badanie zgodności i 
odb iorów) 
Adm inistracja zdrowia, bezpieczeństwa 
Adm inistracja pub l iczna (kontrola 
zgodności) 
Ubezpieczyciele

Funkcje filtra zwiększają przejrzystość
– W tym przykładzie przedstawione są tylko 
punkty, które nie zostały oznaczone jako “OK”

Informacja pod ręką — proces kontroli wsparty 
jest przez hiperłącza do norm, ich skrótów,
postanowień dyrektyw bądź innych dokumentów 
użytkownika.

Weryfikacja końcowa — 
Komunikat informuje czy jakieś punkty listy 
nie zostały ukończone.

Prosty
Ustandaryzowany
Systematyczny
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Asystent Kontroli i Odbioru

Hiperłącza

Hiperłącza

Funkcje filtrujące

Bezpieczeństwo



Przejrzysty interfejs 
Asystenta Kontroli i Odbioru

Zróżnicowane poziomy kontroli określają zakres 
jej przeprowadzenia

5 kroków do wykonania
1.  Wpisz szczegóły projektu 
2.  Ustal wymagania kontroli i odbioru 

np. pierwsza kontrola, badanie przed 
odbiorem, badanie końcowe…

3.  Wybierz wymaganą listę kontrolną 
(wraz ze zmianami)

4.  Przeprowadź procedurę kontroli  
5.  Wydrukuj raport kontroli
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Asystent Kontroli i Odbioru

Wszystko w zasięgu ręki

Poziom kontroli



Otwarte i nieukończone punkty 
zaznaczone kolorem czerwonym.
Lista otwartych i nieukończonych 
punktów może zostać 
wydrukowana jeśli to konieczne.
Raport może być dostosowany do 
wymagań klienta (np. firmowe logo 
itd.)

Dyrektywa maszynowa, zał. 1 (w języku polskim)  

Producent systemu Safexpert
IBF-Automatisierungs- und  

Sicherheitstechnik GmbH & Co 

KEG Bahnhofstraße 8, A-6682 Vils 

Tel:   +4  (0)56 77 - 5  5  - 0 

Fax: + 4  (0)56 77 - 5  5  - 50 

E-Mail: office@ibf.at 

www.ibf.at         

Inne moduły zwiększające bezpieczeństwo

Kontakt

Wydruk protokołu kontroli

CE przewodnik wraz z oceną ryzyka, ...
Zarządzanie normami i ich aktualizacja 
Pakiety norm „Bezpieczeństwo maszyn“ (PDF)
Biblioteka piktogramów
Instrukcja maszyny

Przeprowadzamy kontrole i odbiory 
Twoich produktów za Ciebie!
Organizujemy seminaria i szkolenia. 
Tworzymy specjalistyczne listy kontrolne 
w języku polskim.

Dostępne certyfikowane listy kontrolne

Wspieramy Cię!

Certyfikat zgodności i przydatności 
„Safexpert“ wydany przez jednostkę 
notyfikowanyą TÜV Rheinland Group.
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Asystent Kontroli i Odbioru

Dystrybutor systemu Safexpert 
LUC - CE Consulting

Robotnicza 20, 45-352 Opole
tel./fax: 77 442 68 90
e-mail: safexpert@luc.pl 
http://safexpert.luc.pl


