Stoffenmanager® SHARE
Werkplekinstructiekaarten (WIK’s) worden in bedrijven
ingezet om medewerkers voor te lichten over de risico’s van het werken met (gevaarlijke) stoffen. In veel
bedrijven worden WIK’s gedeeld met collega’s door
ze op te hangen of door ze te delen via het Intranet.
Maar er komen van tijd tot tijd nieuwe producten bij
of producten en werksituaties veranderen. Aanpassen
van de WIK’s kost tijd.
Met de module Stoffenmanager® SHARE behoort
dat tot het verleden. U deelt uw WIK’s, maar ook
uw Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) eenvoudig
met alle betrokkenen in de organisatie. U heeft
alleen een browser en toegang tot internet nodig.
Verandert u iets in Stoffenmanager®, dan presenteert

Stoffenmanager® SHARE direct de recente versie van
uw WIK. Hierdoor werkt iedereen altijd met de laatste
of nieuwe WIK’s en VIB’s. Wel zo efficiënt! Indien
nodig kan men de WIK’s of VIB’s altijd nog ter plekke
uitprinten.

Hoe werkt het?
Als administrator bepaalt u of een WIK wordt gedeeld en met wie.
U kunt dit doen met 1 of meerdere publicaties of links. Met een
link, een URL van 64 karakters, kunt u de selectie van WIK’s en/of
VIB’s delen met collega’s in het bedrijf. U kunt dit ook doen voor een
selectie van locaties. Via de link kunnen de collega’s de WIK’s en/
of VIB’s bekijken of uitprinten. U kunt de link daarnaast nog extra
beveiligen met een wachtwoord.

U heeft de regie en bepaalt de spelregels. Zo is het dus ook mogelijk

real time beschikbaar is, is het bovendien minder foutgevoelig.

om een tijdelijke link aan te maken voor bijvoorbeeld onderhoud,

Als u gewend was de WIK’s uit te printen op de werkplek, dan kan

zodat de WIK’s voor dit onderhoud beschikbaar zijn. Maar u kunt

dit natuurlijk nog steeds door de pdf te downloaden. Maar het

ook een speciale locatie ‘klant’ aanmaken en vanuit hier uw VIB’s

belangrijkste is dat u en uw collega’s altijd up-to-date zijn; de basis

delen met uw klanten buiten uw bedrijf. U maakt hiervoor alleen

voor een goede voorlichting en instructie. Iedereen beschikt real

een aparte link aan. Uw klant kan de gegevens vervolgens in XML

time over de laatste, actuele informatie. Dat geldt ook voor collega’s

downloaden en direct in hun eigen Stoffenmanager® account

die niet fysiek op uw locatie aanwezig zijn maar bijvoorbeeld op een

uploaden!

andere locatie werkzaam zijn.

Wie kunnen er gebruik van maken?

Beveiliging

Iedereen die de URL en het wachtwoord heeft kan de WIK’s en VIB’s

Om gebruik te maken van Stoffenmanager® SHARE genereert

bekijken. Er is alleen toegang nodig tot internet en een PC, tablet

u in Stoffenmanager® een URL. Deze bestaat at random uit 64

of smartphone. Stoffenmanager® SHARE is dus ook mobiel te

willekeurige karakters, en is dus niet zomaar na te maken. U kunt er

benaderen via de smartphone. Handig als uw collega’s een buiten-

bovendien voor kiezen om de URL nog verder te beveiligen met een

dienstfunctie hebben of niet altijd op een vaste locatie aanwezig

extra wachtwoord. U kunt de URL en het wachtwoord daarnaast zo

zijn. Leest uw collega de WIK liever in het Engels? Geen probleem,

vaak opnieuw genereren als u wilt.

de gebruiker kiest en andere taal en de WIK is beschikbaar in de
betreffende taal. Let op: de gegevens moeten wel in deze taal zijn
ingevoerd in Stoffenmanager®

Wat levert werken met Stoffenmanager®
SHARE u op?

Meer informatie
De module Stoffenmanager® SHARE vergt een jaarlijkse investering
van € 1.072,= (excl. BTW). De prijs is onafhankelijk van het aantal
betrokkenen dat gebruik maakt van Stoffenmanager® SHARE. Dat
kunnen er 100 zijn maar ook 100.000 of meer. Het aanschaffen van

Werken met Stoffenmanager® SHARE levert u tijdwinst op. Niet elke

extra ‘leesaccounts’ in Stoffenmanager® is dus niet nodig. Wilt u

wijziging hoeft apart in de WIK of het VIB doorgevoerd te worden.

meer informatie of Stoffenmanager® SHARE eens uitproberen? Dat

Doordat de laatste update met één klik op de knop voor iedereen

kan! Neem contact op met info@cosanta.nl of bel +31 20 7920013.

