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iManSys – HSQE Compliance 
Management-software
HSQE Compliance Management-softwaren iManSys hjælper dig med at opfylde alle 
krav inden for følgende områder:

Til mere bæredygtighed i din virksomhed!

HSQE

HEALTH

SUNDHEDS-
BESKYTTELSE

QUALITY

KVALITET

SAFETY

ARBEJDS-
SIKKERHED

ENVIRONMENT

MILJØ

Dine fordele med et 
Compliance Management-
system

Opfyldelse af arbejdsgiverens forpligtelser 
inden for sundhed, sikkerhed, kvalitet og 
miljø (HSQE)

Administration og systematisering af 
strukturer og ansvarsområder

Registrering af ressourcer, krav og 
retningslinjer

Automatisering af 
foranstaltningsplanlægning og bæredygtig 
dokumentation

Optimering af styring af aktioner

�

�

�

�

�
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Dine fordele med iManSysiManSys software suite
iManSys software suite omfatter syv software-verdener, der er optimalt tilpasset, og som kan 
kombineres individuelt med hinanden. Profi ter af synergierne til optimering af din Compliance 
Management.

organiser audits, 
uddeleger pligter,
Garanter Legal Compliance

Gennemfør medarbejderundervisning, 
organiser administration af eksterne 
virksomheder, planlæg foranstaltninger

Opret kompetencematrix, 
identificer kvalifikationsbehov, 
gennemfør undersøgelser

Organiser egnethedsundersøgelser, 
obligatorisk, tilbudt og
ønsket forebyggelse

Opret risikovurdering, 
digitaliser hændelsesstyring, 
opbyg kemikaliestyring

Administrer ressourcer, 
identificer forbrug, 
opret miljørapporteringer

Organiser dokumentstyring, 
administrer godkendelsesprocesser, 
opret tjeklister

Aktioner & pligter

Undervisning & uddannelse

Kvalifi kationer & kompetencer

Arbejdsmedicin & forebyggelse

Risici & farer

Bæredygtighed & miljø

Processer & kvalitet

mærkbar aflastning af de ansvarlige ved hjælp 
af central organisering af alle opgaver

høj grad af brugeraccept ved hjælp af 
overskueligt design

international anvendelse ved at vælge mellem 
28 sprog

maksimal kundeorientering ved hjælp 
af individuelle customizing-muligheder

professionel rådgivning fra erfarne konsulenter

maksimal omkostningseffektivitet ved hjælp af 
fl eksible licensmodeller

over 20 års erfaring med utallige referencer fra 
alle brancher

�

�

�

�

�

�

�
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Foranstaltninger & pligter

Funktioner

Sammenkobling af kurser, 
dokumenter eller farer med 
gældende retsregler

Organisering og gennemførelse 
af audits med tjeklister og 
rapport-eksport

+

+

+

+

+

Dine fordele

central aktionsstyring med 
aktionsstyring

nem organisering og gennemførelse 
af audits ved hjælp af tjeklister

fleksibel forbindelse med juridiske 
databaser

automatiske beskeder ved ændringer 
af love eller retsregler

overskuelig overvågning og
uddelegering af opgaver, pligter og 
aftaler

sikring af at legal og corporate 
compliance er i overensstemmelse 
med lovgivningen

�

�

�

�

�

�
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Uddelegering af pligter og opgaver til 
ansvarlige brugergrupper+

Overhold alle gældende lovgivningsmæssige 
bestemmelser (legal compliance) og selvdefi nerede 
regler (corporate compliance) og organiser din 
foranstaltningsstyring.

Oprettelse, tildeling, administration 
og timing af aktioner

Sammenkobling med juridiske 
databaser til identifi kation af 
lovændringer

ygning af et pligt-bibliotek med 
scorecards til opfyldelsesgrad
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Undervisning & uddannelse

Funktioner

Organisering og gennemførelse af 
undervisning – personlig, elektronisk 
eller virtuel

Kontrol af aktiviteter, frister og 
tidspunkter for arbejdsplads- hhv. 
arbejdsrelateret undervisning

udstilling af internt eller eksternt 
oprettet kursusindhold

I nstruktion af medarbejdere fra 
eksterne virksomheder, leverandører 
og besøgende

tildeling af undervisning til bestemte 
medarbejdergrupper, afdelinger eller 
arbejdspladser

+ +

+ +

+

Dine fordele

undervisning af alle ansatte 
uafhængigt at sted og tid

omfattende kursuskatalog på højt 
niveau

påviselig formidling af viden ved hjælp 
af valgfrie forståelseskontroller

automatisk bevisgenerering og 
audit-sikker dokumentation

individuel tilpasning af beviser og 
gæstekort

nem kontrol af aktiviteter, frister og 
aftaler

�

�

�

�

�

�
Organisering af den samlede 
aktionsstyring i virksomheden +

Organiser al undervisning og instruktion af eksterne 
virksomheder og brug spilhåndtering til at øge 
medarbejdermotivationen.
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Kvalifi kationer & kompetencer

Dine fordele

regelmæssig vurdering af 
medarbejderkvalifi kationer til
personaleudviklingsmål

målrettet planlægning af 
personaleressourcer til aktiviteter og 
projekter

umiddelbar identifi kation af
kvalifi kationsbehov

omfattende evalueringsmuligheder 
og statistikker

styret overvågning af opgaver, 
frister og aftaler

strategisk planlægning af 
efterfølgere til stillinger og funktioner

�

�

�

�

�

�

Funktioner

Identifi kation af alle medarbejderes 
kvalifi kationer og færdigheder i 
kompetencematrixen

Administration af attester og 
certifi kater med overvågning af 
gyldighedsperioder

Registrering og administration 
af jobprofi ler med individuelle 
udtryksniveauer

Identifi kation af egnet personale til 
specifi kke arbejdspladser og opgaver

+ +

+ +

+
Identifi kation, overvågning 
og dokumentation af 
efteruddannelsesbehov

Opret kompetenceprofi ler, administrer
krav til arbejdspladsen, identifi cer dine medarbejderes 
kvalifi kationsbehov og organiser undersøgelser.

Oprettelse af undersøgelser 
til medarbejderorienteret 
personaleudvikling

+
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Arbejdsmedicin & forebyggelse

Dine fordele

effektiv organisering og fuldstændig 
dokumentation af al forebyggelse

overskuelig administration af aftaler, 
foranstaltninger og procestrin

fuldstændig rapportering uden 
registrering af sundhedsdata

aftalestyring baseret på 
skifteholdsarbejde samt 
medarbejdernes selvbestemmelse

behovsorienteret planlægning 
og organisering til undgåelse af 
dobbeltundersøgelser

omfattende kvalitetssikring med store 
omkostningsbesparelser

�

�

�

�

�

�

Funktioner

Administration og dokumentation 
af lovpligtig arbejdsmedicinsk 
forebyggelse

Formidling af forebyggelsestilbud 
til alle medarbejdere

Administration og dokumentation 
af ansættelses- og 
egnethedsundersøgelser

Evaluering af anonymiserede 
statistikker til kvalitetssikring

+ +

+ +

+ +
Organisering af obligatorisk, tilbudt 
og ønsket forebyggelse

Koordinering af afledte 
foranstaltninger samt yderlige 
aftaler hhv. opfølgende aftaler

Organiser arbejdsplads- og arbejdsrelateret forebyggelse 
med overskuelig fristovervågning, kalenderstyring og 
forebyggelsesrapportering.
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Risici & farer

Dine fordele

nem og hurtig oprettelse af
risikovurderinger ved hjælp af 
tjeklistegenerator

overskuelig foranstaltningsstyring på 
grundlag af risikovurdering

frit konfi gurerbar hændelsesstyring 
samt hændelsesmelding via app

omfattende Styring af farlige stoffer  
med auditsikker ændringshistorik

nem oprettelse af driftsanvisninger 
med driftsanvisningseditor

revisionssikker versionering og
arkivering af dokumenter med 
omfattende risikorapportering

�

�

�

�

�

�

Funktioner

Oprettelse af risikobog til aktiviteter, 
anlæg, psykisk belastning samt farlige 
stoffer

Opbygning og vedligeholdelse af den 
virksomhedsspecifi kke matrikel med farlige 
stoffer samt en brugervenlig plan til kontrol af 
farlige stoffer på arbejdspladsen

Tjeklistegenerator til oprettelse af 
individuelle tjeklister

Hændelsesstyring med omfattende 
statistikker og evalueringer

+ +

+ +

+ +
Driftsanvisningseditor til oprettelse 
af individuelle eller automatiserede 
driftsanvisninger

Førstehjælpsbog til dokumentation af 
(nærved-)ulykker med ulykkesrapport og 
skadesanmeldelse samt billeder af ulykken

Opret risikovurderinger til den strategiske risikostyring, 
indtast data i førstehjælpsbogen og organiser al 
kemikaliestyring.
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Bæredygtighed & miljø

Dine fordele

systematisk forfølgelse af mål til 
beskyttelse af klima, miljø eller 
bæredygtighed

frit defi nerbar ressourcestyring 
(materiale, energikilde, omkostninger 
osv.)

automatiske omregningsfaktorer
(f.eks. udledning af CO2 pr. liter benzin)

�

�

�

Funktioner

Registrering af miljørelevante data og 
forbrug (f.eks. brændstof eller strøm)

Opbevaring af affaldsbalancer med 
dashboards om affaldsmængder og 
genanvendelsesprocenter

Beregning af outputværdier (f.eks. 
emissionsværdier eller omkostninger)

Identifi kation af kritiske områder og 
overvågning af miljøpåvirkninger

+ +

+ +

+ +
Forbrugsrapportering inkl. forskellige 
søge- og fi ltreringsfunktioner

Overvågning af overholdelsesopgaver 
gennem genfremsendelser og 
overholdelse af frister

Registrer alle anlæg og genstande i din virksomhed, 
identifi cer ressourcer og forbrugsdata og organiser din 
miljøstyring.

intelligent sammenkobling af alle 
miljødata i virksomheden�

hurtig identifi kation af potentielle 
energibesparelser i ressourceforbruget�

overskuelige rapporteringer med 
statistikker og visualiseringer�
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Processer & kvalitet

Dine fordele

målrettet tilrådighedsstillelse og
ukompliceret lokalisering af aktuelle
data og oplysninger

forbedret informationstæthed
ved hjælp af visualiserbare 
sammenhænge

overskuelig styring af datasæt

nem administration af
godkendelsesprocesser, anlæg og 
tilladelser

nemme og udvidede søge- og 
fi ltreringsmuligheder til dokumenter

versionering og offentliggørelse i 
overensstemmelse med standarden

�

�

�

�

�

�

Funktioner

Registrering, administration og 
opdatering af dokumenter og 
dokumenttyper

Tjeklistegenerator til evaluering og 
kontrol af leverandører, genstande osv.

Godkendelse af dokumenter til enkelte 
medarbejderes eller gruppers indsigt

redigering af Offi ce-dokumenter
i systemet (WebDav)

+ +

+ +

+
Godkendelsesworkflows til 
dokumenter (oprettelse, kontrol, 
godkendelse)

Administrer samtlige dokumenter til kvalitetsstyringen 
og brug tjeklister til evaluering eller kontrol af genstande, 
anlæg samt leverandører.

Sporing af foranstaltninger+
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Uddrag af vores iManSys-brugere

over 20
års udviklingshistorie

over 95
procent medarbejderaccept

over 1,5 millioner
iManSys-brugere

over 340
egne kurser

tilgængelige på 28
sprog

DEKRA-certifi ceret
for ISO-standarder
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Det siger vores kunder...

�
Med iManSys har vi mulighed for til enhver 
tid at reagere rettidigt.
Vi sparer en masse tid, både på 
medarbejder- og på ledelsesniveau.

�

�
Med iManSys har vi et værktøj til al 
medarbejderundervisning, administration 
af eksterne virksomheder og 
hændelsesstyring i virksomheden, der er 
tilpasset optimalt til os.

�

�
Med anvendelsen af softwareløsningen iManSys har vi et instrument, som passer perfekt til 
vores medarbejdere. Vi kan hurtigt og frem for alt retssikkert organisere og gennemføre de mange 
uddannelser, kurser og instruktioner i vores virksomhed. Compliance som full service-tjenesteydelse 
– helt fantastisk!

�

�
De vigtigste fordele for os er den nemme, intuitive betjening og den høje accept hos medarbejderne. 
Derudover bliver vores daglige arbejde i høj grad lettet ved hjælp af den centrale administration 
af undervisningen. iManSys er en softwareløsning, som er blevet udviklet til den daglige praksis i 
virksomheder, og som derved skaber en enorm merværdi for alle operatører og brugere.

�

�
Med iManSys organiserer og administrerer 
vi al nødvendig undervisning og instruktion 
centralt i ét system.
Vi skaber dermed grundlaget for sikre 
driftsforløb i virksomheden.

�

�
Med iManSys har vi et alsidigt og 
effektivt system til understøttelse 
og dokumentation af alle opgaver i 
forbindelse med sikkerhed og sundhed på 
arbejdspladsen.

�
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Om domeba
Vi er en af de førende udbydere af integreret compliance management-software og full service-
tjenesteudbyder på dette område. Med vores softwareløsninger hjælper vi virksomheder med at 
håndtere samtlige opgaver inden for sundhedsbeskyttelse, arbejdssikkerhed, kvalitet og miljøstyring 
samt personale.

Vi har et internationalt partnernetværk og yder support til kunder fra alle brancher. Gennemtænkte 
koncepter, effektive produkter, klare idéer, motiverede medarbejdere og mange års erfaring danner 
grundlaget for vores opskrift på succes, som stadig er bestemmende for produktudviklingen i vores 
virksomhed.

Vi gør arbejdslivet
mere sikkert, nemt og effektivt.
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