
Chemical Manager
Enkel kemikaliedokumentation

Visste du?
• Det är obligatoriskt för alla företag i EU att dokumentera företagets farliga kemikalier och 

kemiska produkter med uppdaterade säkerhetsdatablad.

• Kemikalieförteckningen ska vara uppdaterat och tillgängligt för alla.

• Det är obligatoriskt att spara information i minst  10 år efter det att man har slutat 
använda en kemisk produkt. Detta p.g.a. av den potentiella lånsiktiga effekten av 
kemikalier, t.ex. cancer.

Nordens största  
SDB-databas
Du får tillgång till nordens största databas 
med säkerhetsdatablad på 28 olika språk 
- från alla leverantörer. På så sätt sparar 
du massa tid i förhållande till att behöva 
hitta dem själv.

Automatisk uppdatering
När en leverantör uppdaterar sitt 
säkerhetsdatablad uppdateras de även  
automatiskt i ditt system. Du har alltid  
fortsatt åtkomst till tidigare versioner av 
säkerhetsdatabladet.

Flexibel 
etikettmodul
Vår etikettgenerator gör det  
enkelt att välja etikettstorlek, lägga till 
eller redigera text, justera teckenstorlek 
och piktogramstorlek.

PC, mobil och platta
Vår mobilapp erbjuder enkel åtkomst 
för alla dina anställda via både mobil 
och surfplatta. Informationen kan även 
hämtas och nås offline. 

EcoOnlines Chemical Manager är ett komplett IT-system för hantering av företagets 
dokumentation av kemiska produkter. Chemical Manager förenklar arbetet med kemikalier 
och sparar tid och resurser. Samtidigt skapar du en säkrare arbetsplats för dina anställda.

Obs! 1 juni 2019 
var sista dagen 
att märka om 

förpackningar på 
arbetsplatsen.
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2. Skapa platser
Lägg enkelt till produkter på 
platser du skapat.  Få en bra 
översikt över vilka kemiska 
produkter som finns på olika 
platser i din verksamhet.

1. Hitta dina SDB’s i 
databasen
Hitta enkelt säkerhetsdatablad 
för dina produkter genom 
sökfunktionen i Nordens största 
databas.

4. Enkel åtkomst för  
användare
Medarbetare har enkel tillgång 
till säkerhetsdatblad, skyddsblad 
och övrig information i 
kemikalieförteckningen via dator, 
surfplatta eller mobil.

3. Ta ut skyddsblad
Skyddsblad är en förkortad version 
av säkerhetsdatbladet som 
innehåller den informationen som 
är bra att ha till hands när man 
hanterar produkten. Dessa finns 
färdiga i systemet.

Primära funktionerna  
i Chemical Manager
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Skriv ut etiketter
Skriv ut etiketter med korrekt 
CLP-märkning om du häller 
över kemikalier till en annan 
behållare eller om gamla 
etiketter behöver bytas ut.

Tillgång offline
Ladda ner SDB’s och skyddsblad 
så du även har tillgång till dom 
på platser med dålig eller utan 
uppkoppling. 

Rapporter
Skapa skräddarsydda rapporter 
som är viktiga för just er 
verksamhet. Rapportmodulen ger 
ett bra stöd för att analysera och 
förbättra er kemikaliehantering.

Riskbedömningar
Skapa dig snabbt en bild över 
vilka produkter som utgör en 
risk i din verksamhet. Gör dina 
riskbedömningar med hjälp av 
en enkel guide.

Fler funktioner i  
Chemical Manager
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Beställ en demo på ecoonline.se 
eller ring på +46 31 757 81 50

Få en demo!

• Vi hjälper dig att kartlägga verksamhetens behov

• Vi hjälper dig med lagar och förpliktelser kring kemikaliehantering

• Vi visar dig hur Chemical Manager hjälper dig att spara 
arbetstimmar och skydda dina medarbetare mot exponering för 
farliga kemikalier.
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KUNDER
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LÄNDER

Vi gör ditt viktiga arbete 
kring hälsa, miljö & 
säkerhet enklare.

EcoOnline finner du i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland/UK. Även om 
vi är ett internationellt företag har vi stort fokus på att optimera vår mjukvara 

enligt svenska lagar och regler så att du kan vara trygg i att du följer både 
svenska lagstiftningen och den europeiska REACH-förordningen.

Säkerhet är allas ansvar. 
Våra användare ger         

2 miljoner anställda en 
säkrare arbetsplats.

Alla företag har olika 
behov, men samma mål 
att arbeta smartare med 

HSEQ.

325 000+
ANVÄNDARE

86
BRANSCHER

Visste du?
• Hantering av farliga kemikalier, ämnen och produkter är ett arbetsmiljöproblem i 

många verksamheter.

• Vissa emikalier kan ge bestående hälsoskador såsom tex. astma, allergi eksem och olika 
cancerformer.

• Genom att ha koll på säkerhetsåtgärderna kan du minska sjukfrånvaro och undvika 
anmärkningar vid inspektioner. 

Bland våra kunder finns både stora och små företag från alla branscher och offentliga organisationer:

Vilka är vi?
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