
PROCES- OG MASKINSIKKERHED

Safexpert™ licenserpakker



Formål med dette slideshow
De følgende slides har til formål at forklare, hvordan man vælger en passende Safexpert™ licens

Slide 3 forklarer hvilke 4 licenspakker der findes. Compact pakken uddybes på efterfølgende slide

Slide 4 uddyber indholdet af licenspakken ”Compact”

Slide 5 Angiver priser på de 4 licenspakker

Slide 6 Angiver priser på de moduler man kan tilkøbe

Slide 7 Angiver priser på de standarder man kan købe – i pakker

Slide 8 Angiver priser på de årlige fee’s

Slide 9 & 10 Anbefaler en licenssammensætning til store produktionsanlæg

Slide 11 & 12 Anbefaler en licenssammensætning til stykproduktion

Slide 13 & 14 Anbefaler en licenssammensætning til maskinbyggere / producenter af maskiner

Slide 15 & 16 Indeholder Safexpert™ folderen samt AircoDiet referencehistorien (sparet 80%)



Der findes 4 Safexpert™ licenspakker
1. Risk Assessment (Risikovurdering)

Egner sig til virksomheder der skal gennemføre en risikovurdering og aflevere denne til en kunde eller anden højere instans, som
står for samlingen af det tekniske dossier - og den samlede CE-Mærkning

Den ”lille” maskinbygger. Leverandører af produktionsudstyr som ikke er CE-Mærket

2. Basic

Indeholder den vigtige CE-Guide, som leder dig gennem en CE-Mærkning trin for trin. Endvidere styring og administration af 
projekter, hvori maskinerne og robotcellerne ligger. Selvfølgelig også risikovurderingen. Der mangler dog online krydscheck mod 
EU database med standarder og direktiver

3. Compact (Gennemgås på næste slide)

Denne licens anbefales til de fleste produktionsvirksomheder og dertil hørende leverandører, herunder automationshuse, 
maskin- og robotleverandører, m.v.

4. Professional

Erhverves hvis man ønsker 9 europæiske standarder med i købet af en Compact. Man kan starte med en Compact og erhverve 
standarder senere, hvis det ønskes

Professional indeholder således alle øvrige licenspakker plus 9 europæiske standarder

PS: Man starter typisk med en passende pakke, hvorefter man fortsætter opad i størrelse - i takt med at behovet stiger
Man betaler kun forskellen fra den pakke man har til den større pakke



Indhold i Safexpert™ Compact licenspakken

Compact licenspakken indeholder følgende:

Risk Assessment (Risikovurdering)

• Risikovurdering for maskiner og robotceller
• Inkl. Hazards list for EN ISO 12100:2010

Safexpert Basic

• CE-Guide (8 trin til CE-Mærkning)
• Risk Assessment modulet (se ovenfor)
• Project Management (styring af flere projekter, maskiner, robotceller, interfaces, opgaver)
• Status checks
• Krydsreference til maskindirektivet i fuld tekst

Standardsmanager (kræver mindst en data package)

• Administration af standarder, direktiver og andre reguleringer
• Checker om standarder er ændret for projekter, maskiner og templates i EU’s database

(Offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende)

Pictograms library (piktogram bibliotek med 55 symboler)

Operating Instructions Template (Brugsanvisning template på 60 sider i Word)

Anbefalet tilkøb:

• Operating Instructions Assistant (Brugsanvisnings assistent)
• Lægger automatisk restrisici fra risikovurderingen ind i templaten for brugsanvisningen

• Data Package MRL-EU (Online adgang til maskindirektivet til søgefaciliteter)
• Data Package EU-Plus (Online adgang til LVD, EMC, ATEX, PED)



Safexpert™ priser på de 4 licenspakker

Den første licenspakke er til normal pris. De efterfølgende licenser (follow-up) af samme pakke er typisk 35-40% billigere.

Man kan starte fra bunden med den mindste licens og arbejde sig opad, ved at betale forskellen ved hver opgradering

En licens er flydende. Dermed kan flere brugere anvende den - bare ikke samtidigt

Der betales et årligt vedligeholdelses beløb for udvidelse/forbedringer. Opgraderingerne stilles løbende til rådighed for licenshaveren 
og kan installeres løbende

Bowitek yder support. Hotline står på bowiteks hjemmeside www.bowitek.dk. Bowitek afholder kurser, workshops og seminarer

Prisen på en licens er den samme hos bowitek, som hos moderfirmaet IBF

Bowitek er forhandler af Safexpert™ i Norden, heraf eksklusivt i Danmark.

http://www.bowitek.dk/


Safexpert™ priser på licensmoduler
Disse moduler kan tilkøbes, hvis ikke de findes i den licens man har erhvervet. Fluebenet angiver om det enkelte modul er med i 
Compact eller Professional.



Safexpert™ pakker med standarder

Disse pakker kan anvendes til at købe europæiske standarder.



Safexpert™ årlige fee’s



Anbefaling til store produktionsanlæg

Typisk virksomheder der leverer store produktionsanlæg, ofte internationalt. Anlæggene 
ligner i store træk hinanden

Eksempler: Lesni, AircoDiet, Union, Graintec, Qubiqa, GEA, Crisplant 

Besparelsen ved at anvende en metode og et værktøj som Safexpert™ er virkelig stor. Der kan 
genbruges på kryds og tværs. Enkelte kunder har sparet op mod 80% ved denne systematiske 
fremgangsmåde – understøttet af et værktøj

Anbefaling:

2 Safexpert™ Compact flydende licenser plus ”Operating Instructions Assistant” samt de data 
pakker MRL-EU og EU-Plus.

Dermed drager man alle fordele af Safexpert™ for meget rimelige penge

Engangsbeløb: 29.055 DKK

Årligt Fee: 10.169 DKK



Safexpert Compact pris 2 stk.

2 stk. Safexpert Compact flydende licenser plus brugsanvisnings-assistenten til automatisk transfer af restrisici. 
Derudover de 2 datapakker MRL-EU og EU-Plus.

Der skal betales årligt vedligeholdelse for Compact licensen plus de 2 data pakker.

Engangsbeløb: 29.055 DKK

Årligt Fee: 10.169 DKK

Licenser og moduler Første 
licens €

Efterflg. 
licenser

Første 
DKK

Efterflg.
DKK

Besparelse

Compact 2.190 1.350 16.316 10.058 38%

Operating Instructions Assistent 220 140 1.639 1.043 36%

I alt én gang 2.410 1.490 17.955 11.101 38%

Årligt fee

Maintenance fee Compact (yearly) 390 255 2.906 1.900 35%

Data Package MRL-EU (server udg.) 360 - 2.682 -

Data Package EU-Plus (server udg.) 360 - 2.682 -

I alt årligt 1.110 255 8.270 1.900



Anbefaling til industriel stykproduktion
• Typisk store internationale produktionsvirksomheder med produktionslinjer flere steder i verden.

• Linjerne udvikles ofte et centralt sted og kopieres derefter til forskellige lokationer

• Eksempler: Grundfos, Ecco, Lego, Tulip, Carlsberg, Vestas, Coloplast

• Flere typer af produktionslinjer, hvor anlæggene ligner hinanden

• Linjer flyttes fra land til land. 

• Maskiner, robotceller og produktionsudstyr flyttes jævnligt rundt eller udskiftes. 

• Linjerne forbedres, opgraderes og effektiviseres. 

• Ensartet sikkerhedsniveau ønskes

• Ønsker: Genbrug af risici, templates, piktogrammer, sikkerhedsløsninger. Ensartede brugsanvisninger. Tværgående 
brug af (samme) standarder

Anbefaling:

3 flydende safexpert™ Compact serverlicenser plus Operation Instructions Assistant samt de 2 data pakker MRL-EU 
og EU-Plus. Senere kan flere erhverves. Efter behov

Dermed har man et godt grundlag for et fælles sikkerheds- og dokumentationsniveau. Al indhold i Safexpert™ kan 
deles på tværs af organisationen, på tværs af landegrænser. Der er mulighed for synergi, genbrug og ensartethed

Engangsbeløb: 42.157 DKK

Årligt Fee: 12.070 DKK



Safexpert Compact pris 3 stk.

3 stk. Safexpert Compact flydende licenser plus brugsanvisnings-assistenten til automatisk transfer af restrisici

Årligt maintenance fee for Compact licensen plus årligt fee for online adgang til de 2 data pakker

Engangsbeløb: 42.157 DKK

Årligt Fee: 12.070 DKK

Licenser og moduler Første 
licens €

Efterflg. 
licenser

Første 
DKK

Efterflg.
DKK

Efterflg. 2 
stk DKK

Besp
arelse

Compact 2.190 1.350 16.316 10.058 20.116 38%

Operating Instructions Assistent 220 140 1.639 1.043 2.086 36%

I alt én gang 2.410 1.490 17.955 11.101 22.202 38%

Årligt fee

Maintenance fee Compact (yearly) 390 255 2.906 1.900 3.800 35%

Data Package MRL-EU (server udg.) 360 - 2.682 - -

Data Package EU-Plus (server udg.) 360 - 2.682 - -

I alt årligt 1.110 255 8.270 1.900 3.800



Anbefaling til produktion af maskiner

Typisk virksomheder som producerer maskiner eller standard robotceller, hvor maskinerne er ens – eller næsten ens, 
hver gang.

Udfordringen ligger i at hver af disse maskiner skal CE-Mærkes, hvilket gøres nemmest ved at kopiere det tekniske 
dossier og rette de steder, hvor maskinen ikke er magen til den forrige.

Eksempler: Kongskilde, VARO, Gram, Alfa Laval, Cimbria

Typisk er der en mand som samler det tekniske dossier og udarbejder en CE-Mærkning for hver maskine.

Anbefaling:

1 stk. Safexpert™ Compact licens plus ”Operation Instructions Assistant” samt de 2 data pakker MRL-EU og EU-Plus.

For dette beløb får man et meget effektivt og støttende værktøj, som kan spare langt flere udgifter end værktøjet 
koster. Endvidere får man en høj grad af sporbarhed og ensartethed i CE-Mærkningerne

Senere kan eventuelt flere Compact licenser erhverves, hvis der er flere som udarbejder CE-Mærkninger.

Man bør udnytte kopifunktionen i værktøjet i stor stil, sammenholdt med styringen af de forskelle, der måtte være på 
maskinerne. Hvis man har flere typer maskiner, kan man oprette nogle templates for hver maskintype.

Engangsbeløb: 17.955 DKK

Årligt Fee: 8.270 DKK



Safexpert Compact pris 1 stk.
1 stk. Safexpert Compact flydende licens plus brugsanvisningsassistenten til automatisk transfer af restrisici

Årligt maintenance fee for Compact licensen plus de 2 data pakker

Engangsbeløb: 17.955 DKK

Årligt Fee: 8.270 DKK

Licenser og moduler Første 
licens €

Efterflg. 
Licenser

Første 
DKK

Efterflg.
DKK

Besparelse

Compact 2.190 1.350 16.316 10.058 38%

Operating Instructions Assistent 220 140 1.639 1.043 36%

I alt én gang 2.410 1.490 17.955 11.101 38%

Årligt fee

Maintenance fee Compact (yearly) 390 255 2.906 1.900 35%

Data Package MRL-EU (server udg.) 360 - 2.682 -

Data Package EU-Plus (server udg.) 360 - 2.682 -

I alt årligt 1.110 255 8.270 1.900



Safexpert™ produktfolder



Reference. Metode-værktøj



Tak for opmærksomheden


