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Bowiteks Safexpert Startpakker indeholder alt 
I skal bruge for at få en rigtig god start 

Startpakke ① Startpakke ② Startpakke ③

Grundpakken
Grundpakken 
udvidet med 
checklister

Grundpakken udvidet 
med checklister og 

biblioteker og  
on-site:  

Kom Godt Igang

Nu: 20% Rabat Nu: 50% Rabat Nu: >50% Rabat

Software Pris Årligt 31.250 første år 39.366 første år 59.750 første år

Safexpert Compact License 20.550 3.688 ✓ ✓ ✓
EU Maskindirektiv datapakke 3.188 ✓ ✓ ✓
Support
Ubegrænset Support, både IT ved installation og 
Safety Engineer ved brug + Brugergruppe og 
brugerdag

3.688 ✓ ✓ ✓

Certificeret Safexpert Kursus med kursusbevis
Deltagelse på 2-dages Safexpert Brugerkursus  
(se kalender for datoer på www.bowitek.dk) 7.990 ✓ ✓ ✓
Kom godt i gang on-site support
1 dag med on-site support som guide til aktuel  
CE-mærkning 12.000 ✓
Checklister
Safexpert Check & Accept Assistant 5.588 1.040 ✓ ✓
EN ISO 4413:2010 - Hydraulik 9.950 ✓ ✓
EN ISO 4414:2010 - Pneumatik 9.950 ✓ ✓
EN 60204-1:2018 - El 9.950 ✓ ✓
Maskindirektivet, Bilag 1 (på dansk) 3.150 ✓ ✓
EN 619:2022 - Transportør 14.995 ✓
EN ISO 10218-2:2012 - Robot 9.950 ✓
Biblioteker: Farekilder og risikonedsættende foranstaltninger
Biblioteker indeholdende 75 farekildebeskrivelser 
og tilhørende risikonedsættende foranstaltninger, 
iht MD bilag 1 (VSSK)

20.550 ✓

For efterfølgende år: Grundpakken: 10.564 årligt  
Grundpakken med Check & Accept Assistance modulet: 11.604 årligt. 
Alle priser er i kr ekskl. moms.

Normalpris for  
første år:

Normalpris for  
første år:

Normalpris for  
første år:

39.104 78.732 136.227

Flere og flere får øjnene op for de mange fordele ved at bruge et struktureret værktøj som Safexpert. 
Vi véd af erfaring, at man får en god start med Safexpert ved at deltage i det certificerede Safexpert kursus og have det 
rette set-up af datapakker, biblioteker og checklister - og med supporten ved hånden undervejs.

Bowitek har derfor omhyggeligt defineret sine Startpakker, så de sikrer jer en god start, så I straks får glæde af jeres 
investering i værktøjerne. Og vi tilbyder dem nu til særlig introduktionspris i en begrænset periode.

I alle pakkerne indgår Safexpert softwaren med service og ubegrænset support. Det betyder, at I får Bowitek med på 
sidelinien lige fra det IT-tekniske under installationen til det faglige omkring safety og CE-mærkning undervejs. I får også 
plads i vores Safexpert brugergruppe og kan få netværk ved at deltage i vores brugergruppe arrangementer.

Vi har også lagt deltagelse på det 2-dages, certificerede Safexpert kursus med i alle tre pakker. Du får officielt Safexpert 
diplom for deltagelsen og er klar til at gå igang. De øvrige elementer afhænger af jeres behov – men vi anbefaler altid 
pakkerne, hvor der også indgår check-lister og/eller biblioteker. Så kan I nemlig gennemføre strømlinet CE-mærkning og 
hurtigere og enklere nå i mål med CE-mærkningen.
Læs mere om Startpakkerne på www.bowitek.dk

Startpakker 
Rabat nu 

 50%

http://www.bowitek.dk
http://www.bowitek.dk


Bowitek er kendt for at levere de bedste værktøjer 
til effektiv, strømlinet CE-mærkning, der bringer jer 
bedre, lettere og hurtigere i mål. 
Kontakt os og hør mere!

Det professionelle  
softwareværktøj, der gør  
CE-Mærkning hurtigere og enklere
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Hvad opnår man ved Safexpert? 
• Hurtigere og mere effektiv CE-Mærkningsproces

• Nemmere anvendelse af standarder (aktualitet, jumpmarks og krydsreferencer)

• Adgang til at anvende state-of-the-art checklister, skabeloner og biblioteker (tilkøb)

• Mere overskuelig styring af projekter

• Enklere check af compliance 

• Forankring af struktureret safety-viden i virksomheden

• Billigere standarder og nemmere administration


Med Safexpert får I struktureret jeres anlæg/udstyr/maskiner, og så bliver det også nemt 
at genbruge dokumentationen. Desuden forankres viden i jeres virksomhed – og ikke kun 
hos den enkelte ekspert.

Hvad kan Safexpert? 
Safexpert understøtter en effektiv CE-mærkning af maskiner og anlæg.  
Processen understøttes af Safexpert:

1. CE-Mærkningsprocessen       (Gennem den indbyggede CE-Guide)

2. Riskovurdering                        (Indeholder stærke features til opgaven)

3. Håndtering af standarder        (Gennem den tilhørende “Standards_Manager”)


