
Safexpert™. Kursus. Brug og administration
 

 
Kurset henvender sig til personer, der skal arbejde med Safexpert™ - som bruger og/eller 
administrator. 
 
Formål. 
Kursets formål er at give deltageren dybdegående forståelse af Safexpert™ værktøjet, herunder 
dets funktioner og hvordan de anvendes korrekt og effektivt. Endvidere at få grundlæggende 
træning i værktøjet. 
 
Du bliver i stand til at: 

- Opsætte egne grundlæggende projekter 
- Oprette og vedligeholde standarder 
- Gennemføre en CE-Mærkning 
- Administrere projekter 
- Gemme godkendte løsninger 

 
Mål. 
Målet er at opnå viden om hvordan man optimerer opsætningen af Safexpert™ ud fra sin egen 
situation. Deltageren bliver i stand til at gennemføre en CE-Mærkning hurtigere og mere effektivt. 
 
Kurset gør desuden kursisten i stand til at supportere andre i organisationen med Safexpert™. 
 
Flere af de stærke sider ved værktøjet gennemgås: 

- CE-Guiden 
- Risikovurderingen 
- Krydscheck til standarder 
- Beskrivelse af snitflader mellem maskiner 
- Rapportgeneratoren 
- Genbrug af en komplet CE-Mærkning 
- Styring af projekter, herunder adgangskontrol 

Hver deltager får udleveret en computer til låns, som er pre-loaded med Safexpert™. Der arbejdes 
med praktiske eksempler kombineret med pædagogisk gennemgang af disse, så man kan udveksle 
egne erfaringer fra den virkelige verden. 
 
Varighed: 2 dage 
 
 
DAG1 – FORMIDDAG 
 
Opsætning af Safexpert™. 
Opsætning af Safexpert™ så det bedst egner sig til din virksomheds krav og situation. Indholdet er 
fokuseret om administrator rollen. Opsætning og vedligeholdelse af softwaren.  
 
Sikring af, at den er “up-to-date” og indeholder de seneste features. Gennemgang af hvorledes man 
giver støtte og råd til sin egen organisation. 
 
Emnerne er blandt andet: 

- Basis opsætning: Ny bruger, detaljer for produktionsfirma, opsætning af basis for CE-
Mærkning 

- Bruger autorisation – definer project team 
- Installation og opdatering af individuelle standarder (firmaets favoritter) 
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- Anvendelse af forskellige typer risici 
- Anvendelse af rapport templates 
- Oprette og gemme godkendte løsninger i “measures library” 
- Oprette og gemme piktogrammer i ”piktogram library” 

 
DAG1 – EFTERMIDDAG 
 
Optimal brug af Safexpert™ – instruktion og træning af kolleger. 
 
Separering af administratorrollen fra brugerrollen er nødvendig, da det giver brugeren ro til at 
koncentrere sig om sine primære opgaver. Vedkommende skal være sikker på at administratoren 
har sat Safexpert™ optimalt op. Kvaliteten af CE-Mærkningen vil dermed stige. 
 
Undervisningen er rettet mod Safexpert™ brugeren – samt administratorens rolle 
 

- CE-Mærkning med Safexpert™ – koncept og struktur 
- Simpel strukturering og administration af projekter– definering af projekt templates 
- Søgning efter relevante standarder og importering til projektet 
- Fuldtekst søgning på tværs af mere end 50 Europæiske standarder (med Acrobat Reader) 
- Udarbejdelse af risikovurdering efter EN ISO 12100 – med krydsreference til relevante 

standarder 
- Valg af PL eller SIL ved sikre styresystemer iht. EN ISO 13849-1 eller EN 62061  
- Udvælgelse af relevante piktogrammer. Inkludering i risikovurderingen. Opsætning af 

piktogramliste 
- Visning og arbejde med risici i de 4 forskellige diagrammer 
- Interface risikovurdering – brugsvejledning – arbejde med instruktøren blandt brugere 

 
DAG2 
 
Optimal brug af Safexpert™ (fortsat). 
 

- Samling af tekniske diagrammer, tegninger, produktblade, m.m. 
- Samling af det komplette tekniske dossier - efter checkliste 
- Hvilke punkter er stadig åbne? 
- Oprettelse af opgaver - besked via Safexpert Reminder 
- Er det muligt at gennemføre en CE-Mærkning? 
- Kan overensstemmelseserklæringen eller inkorporeringserklæringen underskrives? 

 
Praktisk brug i egen virksomhed. 
 

- Optimal brug af Safexpert™ ved aktuelt eksempel 
- Brug af forskellige funktioner i Safexpert™ i projektet i praksis 
- Q&A session 

 
Tidspunkter for afholdelse af kurser i Danmark: 

- 26-27. februar 2015, Kolding 
- 25-26. august 2015, Aarhus 
- 24-25. november 2015, Herlev 

 
Deltagere: Minimum 6 – Maksimum 10. 
Pris: 3.349 DKK / dag / deltager. 
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