APV Plus Datablad
Overblik
APV Plus er designet, så APV Plus følger op og støtter op
om APV processen, hvilket giver en naturlig og god arbejdsrytme. APV Plus er udviklet til, at medarbejderne enkelt og nemt kan udfylde deres APV online, hvorefter arbejdsmiljøorganisationen kan følge op på de indtastede
APV'er

Særkon Kommunikation
Ravnsøvej 73, 8670 Låsby
Web : www.apvplus.dk
E-mail : saerkon@mail.dk
Telefon: 70 27 14 61

Om APV Plus konkret
• APV Plus er en hosted løsning
• Ingen installation, drift eller vedligeholdelse
• Løbende opdateringer
• Opfylder alle lovkrav
• Tjeklister medfølger, nye kan laves
• Værdier i klikbokse kan ændres

Fordele

• Er på dansk og engelsk
• Tjeklister og værdier kan oversættes til alle sprog

•

Reducerer papirarbejde og tunge arbejdsgange

• Rapporter til hele APV processen

•

Giver overblik

• Historik

•

Effektiviserer APV arbejdet

• Sygefravær

•

Data er altid tilgængelige og opdaterede

• Opslag i lovmateriale

•

Sikre kontinuitet og struktur i APV arbejdet

• Internt materiale (egen upload)

•

Forenkler APV processen

• Automatiske e-mail beskeder
• Arbejdsmiljøorganisation

Hvorfor elektronisk APV ?
Elektronisk arbejdspladsvurdering kan udføres enkelt og
overskueligt. Papirarbejde, tunge arbejdsgange og vedligeholdelse forenkles, så APV'en bliver nem og overskuelig.
En APV skal give overblik og et udbytte, der gør det
attraktivt at lave APV. Undgå at lave APV blot for APV'ens
skyld. Lav APV for at kunne bruge det til noget !

• APV Plus Forum
• APV Plus ERFA-grupper

Om APV Plus systemkrav
• APV Plus er en hosted løsning - det vil sige, at den enkelte
virksomhed er fri for al installation, drift og vedligeholdelse brugerne skal blot have adgang til internettet

Om APV Plus generelt

• Opdateringer udføres løbende

APV Plus er et it værktøj til håndtering af APV for alle
typer virksomheder - mindre som større, offentlige som
private. Uanset om der er tale om en større eller mindre
virksomhed - eller hvad virksomheden beskæftiger sig
med - vil det altid kunne betale sig af lave APV'en
elektronisk

• For at kunne afvikle APV Plus kræves det gratis plugin
Silverlight fra Microsoft installeret

• APV Plus er udviklet i .NET

• Skærmopløsning for standardbrugere er optimeret til 1024 x
768 - for øvrige brugere 1280 x 1024
• APV Plus er udviklet til visning i Internet Explorer, men
browsere som Safari, Firefox, Opera og Google Chrome kan
også anvendes

