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,  פתרון כולל לתכנון

יישום וניהול שוטף של  

 .בארגון  EHSתוכנית 

 .הארגוןהתאמה לצרכי 

 SHAREPOINTבריאות ואיכות סביבה מבוססת , בטיחותלניהול מערכת 

התבססות על תשתית  

קיימת ומוכרת בארגונים  

 .Microsoftמבית  



 הבהקים   -יכולות המערכת 

 זמינות מידע ויכולות דיווח ממוחשב באופן
 מרכזי  

ניהול ותחזוקה של תכנית  , הכנה, תכנון
 עבודה שנתיות  

 מעקב תכנון מול ביצוע  , סקרים\מבדקיםיישום
 וניהול פעולות מתקנות 

 ניהול ומעקב  –דיווח אירועים 

  ניהול ציוד וחומרים מסוכנים 

ניהול תהליכי אישור והפצה של נהלי בטיחות 

ניהול מאגר ידע ל- EHS 

 בקרה ודיווח למנהלים  כלי 
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 2012 -ג "התשע( תכנית לניהול הבטיחות)ארגון הפיקוח על העבודה תאימות לתקנות 



 דיווח וניהול ממצאים ופעולות מתקנות  

ניהול ממצאים 

  מעקב אחר משימות ופעולות

 מתקנות לביצוע 

שליחת הודעות מייל לתזכורת 

 אסקלציה במקרה של חוסר

 טפול 

  דוחות סטאטוס על פעולות

 מתקנות  
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C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/מצגות/Safety Center/HAZOP Survey 2.wmv


 אירועים ממוכן  דיווח 
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  הטמעה של תהליך דיווח כולל

 אסקלציות ותהליכי מעקב

מילוי אוטומטי של שדות קלט 

 ביצוע וולידציה על נתוני קלט 

 

 

 תהליך דיווח אירועים ממוכן  

 InfoPathשימוש בטפסי 

  Workflowsבשילוב 

בשמירה הטופס מעודכנים 

 מאגרי המידע הרלוונטיים

C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/מצגות/Safety Center/Safetycenter-overview.wmv
C:/Users/Yaniv.Shoshani/Downloads/מערכת בטיחות טבע.wmv


 תדוח היעדרות בשל אירועי בטיחו

 על כמות האירועים עם  מדד המבוסס

נתוני שעות  חודש על בסיס היעדרות באותו 

 עבודה

 אתר  \מפעלינתוני שעות עבודה מכל ריכוז 

 במהלך שעות עבודה מצטבר באותו חישוב

 השנה

גזירת נתונים על פי סוג אירוע ואתר 
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C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/Safety Center/Working hours 1.avi
C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/מצגות/Safety Center/Working hours 1.avi


 חברות בת\חלקות אחריות על פי חטיבות

  ניהול כלל הנתונים לכל אתר באופן ממוקד על ידי מנגנוני סינון

 מותנים בהרשאות המשתמש  

דיווחים, סטאטוס: מעקב ובקרה ברמת אתר , מתן כלי תכנון. 

 תמיכה במספר שפות במקביל 
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Green Report  -  הסביבהדוח איכות 

 הסביבה איכות בתחום החברה ביצועי שיפור

  ,הרשויות בדרישות עמידה להבטיח מנת על

 תוך הסביבתית השפעתה את להפחית

 .העלויות מזעור

ואפקטיבי אחיד מידע לאיסוף תשתית בניית  

 :מאפשרת אשר הסביבה איכות בתחום

לאורך ומפעלים יחידות ביצועי אחר מעקב 

   זמן

בעולם בחברה מפעלים בין השוואה  

 למצוינות סטנדרטים להגדיר במטרה

לדיווחים כבסיס מידע תשתית יצירת  

 -ו CDP ,מעלה כגון חיצוניים סביבתיים

GRI 
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C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/Safety Center/Green report 1.avi


ESD  -  למיקום חומרים מסוכנים וחשמל סטטיבסיס נתונים 
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המסוכנים החומרים כלל של תיעוד 
 ,מדף\חדר ברמת ומיקומם בארגון

  אחריהם ומעקב קטלוגם

ממצאים תיעוד המאפשרת מערכת  
 השונות והמערכות מבנים ברמת

  רשימות בסיס על המבנים שבתוך
 הארגון ידי על שהוגדרו תיוג

לצורך מיידים סכנה מוקדי של זיהוי  
   טיפול

ותזמון ניטור ,סקרים ניהול 

חיתוכים פי על סטאטוס דוחות הפקת 

 

C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/Safety Center/HAZOP Survey 2.wmv


 דוחות וניתוח מידע  
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 ניהול הדרכות והכשרות  
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  הכנת תכניות הדרכה ואחסון התכנים בפורטל הבטיחות 

 מעקב אחר ביצוע הדרכות וריענון עובדים 

 הפקת דוחות השתתפות ומעקב 



 ניהול דיונים ומשימות  

 בטיחות  ועדות ניהול 

ניהול משימות: 

אחראי 

תאריך לביצוע 

הפקת דוחות סטאטוס 

  מעקב ואסקלציה 
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C:/Users/Yaniv.Shoshani/Desktop/Safety Center/Councils 1.avi


 מערכת נהלי בטיחות  

  הכנה ואישור נהלים 

ארגון ותיוק 

חיפוש ואחזור מידע 

  קרא וחתום 

  מעקב ואסקלציה 
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 מאגר ידע 

  הזנת תוכן בקלות 

תיוג ותיוק 

 חיפוש ואחזור מידע 

  צבירת ידע רך לאורך זמן 
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 התממשקות למערכות ארגוניות  

 עבודה מולSAP   באמצעות 

 התקשרות לשרתיMICROSOFT   באופן פשוט 

 הפקת דוחות לטובת מערכותBI   
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 הצוות  
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 המערכת מפותחת ומתוחזקת על ידי צוות מומחיSharePoint במתודה 

 בריאות ואיכות סביבה, לצוות ניסיון של שנים בתחומי הבטיחות 

יכולות: 

פיתוח והתאמת המערכת לצורכי לקוחות 

  אחזקת המערכת באופן שוטף 

הטמעה וליווי צמוד , הדרכה 

  פיתוח שיפורים שידרוגים על פי הצורך 
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:לפרטים נוספים  

03-6133336 
marketing@methoda.com  


