HSEQ Monitor SaaSpalvelu on saanut
hyvän vastaanoton
HSEQ Monitor -verkkopalvelu
mahdollistaa terveys-, turvallisuus-,
ympäristö- ja laatuasioiden (HSEQ)
velvoitteiden hoitamisen helpolla,
mutta silti kattavalla tavalla. Asiakkaiden pyynnöstä ja tarpeisiin toteutettiin
”kevennetty” versio turvallisuusjohtamisen markkinajohtaja 3T Monitorista.
HSEQ Monitor pitää sisällään lakisääteisten työturvallisuusvelvoitteiden
hoitamiseksi tarvittavat työkalut ja
välineet. HSEQ Monitor -palveluun
asiakas voi valita haluamansa kolmesta
moduulista:
• HSEQ Poikkeama sisältää turvallisuuden lisäksi ympäristö- ja laatupoikkeamien käsittelyn
• HSEQ Riski kattaa paitsi lakisääteisen työn vaaranarvioinnin elementit
myös kiinteistö-, palo- ja ympäristöturvallisuuden
• HSEQ Asiakirjalla hallitset myös
kaikki vanhat aihealueeseen kuuluvat
dokumenttisi (word, pdf, jpg jne.)

on tapahtunut jopa 1-2 viikossa
tilauksesta. HSEQ Monitor -palvelun
ytimenä on lakisääteisten velvoitteiden
hoitamisessa tarvittavat työkalut,
lisättynä 3T Monitori -tuotteen
erittäin monipuolisilla organisaation ja
käyttäjien roolipohjaisilla hallintatyökaluilla sekä korjaavien toimenpiteiden
hallintamoduulilla. Voikin sanoa, että
HSEQ Monitor -palvelu on sama kuin
3T Monitori -tuote, mutta vain karsitussa muodossa valintojen suhteen. Jos
asiakkaalla on tarve käyttää laajempaa
ja kattavampaa moduulivalikoimaa ja
tarve räätälöidä tuote, on valinta silloin
3T Monitori. Voitte myös huoletta
aloittaa HSEQ Monitor -palvelulla
ja myöhemmin siirtyä käyttämään
monipuolisempaa 3T Monitori -tuotetta, sillä niiden tietokantarakenteet
ovat identtiset. Tämä mahdollistaa
jo kerättyjen tietojen siirron HSEQ
Monitorista räätälöitävään omaan 3T
Monitoriin.
Koneen Hyvinkään yksikkö

Hseq Monitorin nopea

satsasi käyttöönottokoulutukseen

käyttöönotto

Kuukausimaksun lisäksi palvelusta ei
veloiteta erillistä käyttöönottomaksua,
mutta lisämaksullisen koulutuksen/
koulutuspaketin käyttö on suositelta-

HSEQ Monitor SaaS -palvelu on
nopea ja helppo ottaa käyttöön ja
käyttää. Käytännössä käyttöönotto

Työsuojelupäällikkö Seppo Jaurto,
Kone Finland Oy

vaa. Siihen kuuluu 3 tunnin perusteellinen koulutus joko asiakkaan luona tai
etäkoulutuksena. Lisäksi järjestelmää
on mahdollisuus käyttää ensin harjoitteluun, jonka jälkeen tietokanta
tyhjennetään ennen tuotantokäytön
aloittamista. Harjoittelujakson pituus
on asiakkaan vapaasti valittavissa.
KONE Finland Oy aloitti HSEQ
Monitor -palvelun käytön toukokuussa
2012. Koneella koulutuksen tarpeellisuutta pidettiin itsestään selvänä asiana.
Työsuojelupäällikkö Seppo Jaurto koki
koulutuksen järkeväksi tavaksi aloittaa
palvelun käytön. ”Kunnon koulutus
osana käyttöönottoa nopeuttaa ihmisten sitoutumista uuden työkalun käyttäjiksi ja palvelusta saatavan hyödyn
konkretisoitumista”.
Hinnoittelu ja lisätiedot

3T Monitori

HSEQ Monitor

+ markkinajohtaja 3T Monitori
+ hyödyntää 3T:n substanssiosaamista
+ käytetään yleensä asiakkaan IT-ympäristössä
+ räätälöitävissä asiakaskohtaisesti
+ AD-, HR-, vakuutusyhtiö- ym. liitynnät
+ helppokäyttöinen
+ tarjolla paljon eri moduuleita
+ ilmoitukset e-mail, SMS
+ helppo roolipohjainen käyttäjien hallinta
+ kasvaa joustavasti tarpeiden mukaan

+ pohjalla markkinajohtaja 3T Monitori
+ hyödyntää 3T:n substanssiosaamista
+ SaaS palvelu, selkeä kuukausimaksu
+ valmis ratkaisu, nopea käyttöönotto
+ sopii myös pienille ja keskisuurille yrityksille
+ helppokäyttöinen
+ valittavissa Riski, Poikkeama, Asiakirja -modulit
+ ilmoitukset e-mail, SMS
+ helppo roolipohjainen käyttäjien hallinta
+ siirtyminen myöhemmin 3T Monitoriin helppoa
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HSEQ Monitorin käyttömaksu perustuu
yrityksen henkilöstömäärään. Mukaan pääsee
alimmillaan alle satasella kuussa! Katso
ajantasainen hinnasto ja lisätiedot osoitteesta
www.3tonline.Þ/hseqmonitor tai lähetä viesti
osoitteeseen myynti@3tratkaisut.Þ tai soita:
Myyntijohtaja Kari Helenius, 040 900 9991
Johtava asiantuntija Antti Simola, 050 340
6123

