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Dzięki nam świat pracy jest 
bezpieczniejszy, prostszy i efektywniejszy.
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HSQE

HEALTH
OCHRONA 
ZDROWIA

QUALITY
JAKOŚĆ

SAFETY
BEZPIECZEŃ-
STWO PRACY

ENVIRONMENT
ŚRODOWISKO

iManSys – oprogramowanie HSQE 
Compliance Management
Oprogramowanie HSQE Compliance Management iManSys zapewnia wsparcie 
w zakresie wszystkich wymagań w następujących obszarach:

Więcej zrównoważonego rozwoju w Twoim 
przedsiębiorstwie
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Twoje korzyści dzięki 
systemowi Compliance 
Management 

Wypełnianie obowiązków 
przedsiębiorcy w takich obszarach jak 
Health, Safety, Quality, Environment (HSQE)  

Zarządzanie strukturami i zakresami 
odpowiedzialności oraz ich systematyzacja

Ewidencja zasobów, wymagań 
i wytycznych

Automatyzacja planowania działań i 
zarządzania dokumentacją

Optymalizacja zarządzania działaniami
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iManSys Software-Suite
iManSys Software-Suite obejmuje siedem optymalnie skorelowanych ze sobą światów 
oprogramowania, które można łączyć ze sobą w zależności od indywidualnych potrzeb.
Wykorzystaj w pełni synergię, aby zoptymalizować swoje Zarządzanie Zgodnością.

działania i obowiązki, organizowanie audytów, delegowanie 

obowiązków, zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi

przeprowadzanie szkoleń dla pracowników, organizowanie 

zarządzania firmami zewnętrznymi, planowanie wydarzeń

opracowywanie matrycy kompetencji, ustalanie zapotrzebowania 

na kwalifikacje, przeprowadzanie ankiet 

organizowanie i dokumentowanie badań predyspozycji, obowiązkowych 

badań profilaktycznych, badań oferowanych przez pracodawcę 

oraz przeprowadzanych na życzenie pracowników

opracowywanie oceny zagrożeń, digitalizacja zarządzania zdarzeniami, 

tworzenie systemu zarządzania substancjami niebezpiecznymi 

zarządzanie zasobami, ustalanie zużycia, 

sporządzanie raportów środowiskowych

zarządzanie dokumentami, zarządzanie procesami zatwierdzania, 

sporządzanie list kontrolnych 

Działania i obowiązki

Instruowanie i szkolenie

Umiejętności i kompetencje

Medycyna pracy i badania 
profi laktyczne

Ryzyka i zagrożenia

Zrównoważony rozwój i 
środowisko

Procesy i jakość
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Twoje korzyści dzięki iManSys

odczuwalne odciążenie osób odpowiedzialnych 
dzięki centralnej organizacji wszystkich zadań

wysoki poziom akceptacji wśród użytkowników 
dzięki przejrzystemu designowi

międzynarodowe zastosowanie dzięki 
możliwości wyboru spośród 28 języków

najwyższy poziom orientacji na klienta dzięki 
indywidualnym opcjom customizingu

profesjonalne doradztwo dzięki doświadczonym 
konsultantom

maksymalna efektywność w zakresie kosztów 
dzięki elastycznym modelom licencyjnym

ponad 20 lat doświadczenia z licznymi 
referencjami ze wszystkich branż
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Przepisy i obowiązki

powiązanie szkoleń, dokumentów  
lub zagrożeń z obowiązującymi 
przepisami prawnymi

organizowanie i przeprowadzanie 
audytów z listami kontrolnymi
i eksportem sprawozdań











delegowanie obowiązków i zadań 
do odpowiedzialnych grup 
użytkowników



Ułatwimy Ci przestrzeganie wszystkich obowiązujących 
przepisów prawnych (Legal Compliance), zdefiniowanych  
zasad przedsiębiorstwa (Corporate Compliance)  
i zarządzanie własnymi działaniami.

wprowadzanie, przydzielanie, 
zarządzanie i  wyznaczanie 
harmonogramu działań 

powiązanie z bazami danych 
prawnych do wykrywania zmian 
przepisów prawnych

tworzenie biblioteki z kartami oceny 
stopnia realizacji 

Funkcje
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centralne zarządzanie działaniami 
z szablonami działań

prosta organizacja i przeprowadzanie 
audytów dzięki listom kontrolnym 

elastyczne powiązanie z bazami
danych prawnych

automatyczne powiadomienie 
w przypadku zmian ustaw lub 
przepisów prawnych

przejrzyste monitorowanie 
i delegowanie zadań, obowiązków 
i umówionych terminów

zapewnienie zgodności z przepisami 
prawa i polityką przedsiębiorstwa 
(Legal & Corporate Compliance)

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Twoje korzyści
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Szkolenia i kursy

Funkcje

organizacja i prowadzenie szkoleń
– w formie spotkań na żywo, 
elektronicznie lub wirtualnie

kontrola aktywności, wyznaczonych 
terminów i dat szkoleń dotyczących
stanowisk pracy i wykonywanych czynności

zamieszczanie treści szkoleń 
opracowanych wewnętrznie lub przez 
podmioty z zewnątrz

Szkolenie pracowników firm 
zewnętrznych, dostawców i gości

przyporządkowywanie szkoleń do 
określonych grup pracowników, 
działów lub stanowisk

 

 


organizacja całości 
zarządzania wydarzeniami w 
przedsiębiorstwie



Organizuj samodzielnie wszystkie szkolenia wewnętrzne 
oraz instruktaże dla firm zewnętrznych. Wykorzystaj 
administrowanie grami szkoleniowymi w celu 
zwiększenia motywacji pracowników. 
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Twoje korzyści

niezależne od miejsca i czasu
szkolenia dla wszystkich pracowników

kompleksowy katalog szkoleń
na wysokim poziomie

weryfi kacja przekazywanej wiedzy  
poprzez wykorzystanie opcjonalnych 
testów na jej rozumienie.

automatyczne generowanie 
zaświadczeń i dokumentacji zgodnych 
z wymogami audytu 

dostosowanie zaświadczeń i 
legitymacji odwiedzających do 
indywidualnych potrzeb

indywidualne dostosowanie 
certyfi katów
i identyfi katorów dla gości

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Umiejętności i kompetencje

identyfikowanie umiejętności  
i zdolności wszystkich pracowników  
w matrycy kompetencji

zarządzanie zaświadczeniami  
i certyfikatami z monitorowaniem  
ich okresów ważności 

rejestrowanie i zarządzanie 
profilami zawodowymi wraz z ich 
indywidualnymi etapami rozwoju

wyszukiwanie odpowiednich pracowników 
dedykowanych dla specyficznych  
stanowisk pracy i zadań

 

 


ustalanie, monitorowanie  
i dokumentowanie wszystkich  
wymagań stałego rozwoju zawodowego

Samodzielne tworzenie profili kompetencji, 
zarządzanie wymogami dotyczącymi stanowisk pracy, 
ustalanie zapotrzebowania na kwalifikacje pracowników  
i organizowanie ankiet. 

opracowywanie ankiet 
pod kątem rozwoju zawodowego 
pracowników



Funkcje
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regularna ocena kwalifi kacji 
pracowników pod kątem 
celów rozwoju personelu

precyzyjne planowanie wykorzystania 
zasobów pracowników do realizacji 
prac i projektów 

bezpośrednie rozpoznawanie 
zapotrzebowania na kwalifi kacje 

kompleksowe 
możliwości analizy i 
statystyki

monitorowanie zadań, terminów i dat

strategiczne planowanie sukcesji w
odniesieniu do stanowisk i czynności

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Twoje korzyści
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Medycyna pracy i badania 
profilaktyczne

Administrowanie i dokumentowanie badań 
profilaktycznych z zakresu medycyny pracy 
wymaganych zgodnie z przepisami prawa

Informowanie wszystkich pracowników  
o ofercie badań profilaktycznych

Administrowanie oraz dokumentowanie 
badań i testów predyspozycji nowo 
zatrudnianych pracowników

analiza anonimizowanych statystyk na
potrzeby zapewnienia jakości

 

 

 
organizowanie obowiązkowych badań 
profilaktycznych, badań oferowanych przez 
pracodawcę oraz przeprowadzanych na 
życzenie pracowników

koordynacja działań związanych  
z profilaktyką oraz dodatkowych / 
kolejnych terminów badań

Ułatwienie w organizowaniu badań profilaktycznych 
dedykowanych dla stanowisk pracy i konkretnych zadań 
z przejrzystym monitorowaniem okresów, zarządzaniem 
terminami oraz kompleksowym raportowaniem 
przeprowadzonej profilaktyki.

Funkcje
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efektywna organizacja i pełna
dokumentacja wszystkich badań 
profi laktycznych

przejrzyste zarządzanie terminami,
działaniami i etapami procesu

pełne raportowanie bez ewidencjonowania 
danych dotyczących zdrowia

zarządzanie terminami z uwzględnieniem 
pracy zmianowej oraz samodzielne 
planowanie ich przez pracowników

planowanie i organizacja profi laktyki 
zgodnie z zapotrzebowaniem w celu 
uniknięcia podwójnych badań

kompleksowe zapewnianie jakości
ze znaczną redukcją kosztów

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Twoje korzyści
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Ryzyka i zagrożenia

opracowywanie oceny ryzyka dla czynności, 
urządzeń, obciążenia psychicznego oraz substancji 
niebezpiecznych 

tworzenie i edytowanie firmowego 
spisu substancji niebezpiecznych oraz 
instrukcji oceny ryzyka dla prac związanych  
z substancjami niebezpiecznymi

program do tworzenia indywidualnych list 
kontrolnych

zarządzanie zdarzeniami z kompleksowymi 
statystykami i analizami

 

 

 
edytor do opracowywania indywidualnych lub 
zautomatyzowanych instrukcji użytkowania

rejestr wypadków przy pracy oraz sytuacji 
niebezpiecznych wraz z raportem, zgłoszeniem 
oraz krótką informacją o zdarzeniu 

Pomoc w opracowaniu oceny zagrożeń na potrzeby 
strategicznego zarządzania ryzykiem, dokonywaniu 
wpisów w rejestrze wypadków przy pracy i organizowanie 
kompleksowego zarządzania substancjami 
niebezpiecznymi.

Funkcje
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proste i szybkie opracowanie 
ocen ryzyka przy pomocy 
programu do tworzenia list kontrolnych

przejrzyste 
zarządzanie działaniami na 
podstawie oceny ryzyka

dowolnie konfi gurowalne zarządzanie 
zdarzeniami oraz zgłaszanie zdarzeń za 
pośrednictwem aplikacji mobilnej

kompleksowe zarządzanie substancjami 
niebezpiecznymi z historią zmian umożliwiającą 
przeprowadzenie audytu

łatwe opracowywanie instrukcji 
użytkowania przy pomocy edytora

system kontroli wersji zabezpieczony przed 
wprowadzaniem zmian i archiwizacja danych z 
kompleksowym raportowaniem ryzyka

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Twoje korzyści
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Zrównoważony rozwój i 
środowisko

ewidencjonowanie danych i zużycia istotnych  
dla środowiska (np. paliwa lub prądu)

ustalenie wartości wyjściowych  
(np. wartości emisji lub kosztów) 






raportowanie zużycia z uwzględnieniem różnych 
funkcji wyszukiwania i filtrowania

Łatwiejsze ewidencjonowanie wszelkich urządzeń i 
obiektów w przedsiębiorstwie, identyfikowanie zasobów 
oraz zużycia (np. paliwa lub prądu)

Funkcje
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systematyczne dążenie do realizacji celów 
związanych z ochroną klimatu, środowiska 
lub zrównoważonego rozwoju

dowolnie defi niowane 
zarządzanie zasobami (materiałami, 
źródłami energii, kosztami itp.)

zautomatyzowane współczynniki 
przeliczeniowe (np. emisja dwutlenku 
węgla na litr benzyny)

✓

✓

✓
inteligentne powiązanie wszystkich danych 
środowiskowych w przedsiębiorstwie✓

szybka identyfi kacja potencjałów 
w zakresie redukcji zużycia zasobów✓

przejrzyste raportowanie ze statystykami 
i wizualizacjami✓

Twoje korzyści
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Procesy i jakość

Ewidencjonowanie, administrowanie  
i aktualizowanie dokumentów i typów 
dokumentów

program do tworzenia list kontrolnych 
przeznaczonych do oceny i weryfikacji 
dostawców, obiektów itd.

zatwierdzanie dokumentów do wglądu 
dla poszczególnych pracowników  
lub grup 

edytowanie dokumentów Office 
w systemie (WebDav)

 

 


proces zatwierdzania dokumentów 
(tworzenie, weryfikacja, zatwierdzanie)

Łatwiejsze administrowanie wszelkimi dokumentami 
dotyczącymi zarządzania jakością i wykorzystanie list 
kontrolnych do oceny lub kontroli obiektów, urządzeń  
i dostawców.

śledzenie działań

Funkcje
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precyzyjne udostępnianie 
i nieskomplikowane odnajdywanie
aktualnych danych i informacji

zebrane informacje dzięki kontekstom 
z możliwością wizualizacji 

przejrzyste zarządzanie
rekordami danych

łatwe zarządzanie procesami 
zatwierdzania oraz załącznikami 
i pozwoleniami

proste i zaawansowane możliwości 
wyszukiwania i fi ltrowania 
dokumentów

zgodne z normami wersjonowanie i 
publikowanie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Twoje korzyści
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Przykładowi użytkownicy iManSys 

Gebäude. Service. Menschen.  
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ponad

20 LAT
historii  

rozwoju

system  
akceptowany przez 

ponad

95 PROCENT
pracowników

ponad

2 MILIONA
użytkowników  

iManSys

7 
 MODUŁOW
 oprogramowania

23

ponad

340 
WŁASNYCH 

szkoleń

dostępność w 

28 JĘZYKACH 
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To mówią nasi klienci...


Dzięki iManSys mamy możliwość 
precyzyjnego reagowania w każdej chwili. 
Pozwala nam to również na ogromną 
oszczędność czasu – zarówno na 
poziomie pracownika, jak i na poziomie 
przełożonego.




Dzięki zastosowaniu rozwiązania w postaci oprogramowania iManSys posiadamy instrument, 
który jest idealnie dopasowany do naszych pracowników. Możemy zorganizować i przeprowadzić 
dużą liczbę szkoleń, instruktaży i wdrożeń w naszym przedsiębiorstwie szybko i przede 
wszystkim zgodnie z prawem. Compliance jako usługa „full service” – po prostu genialne!




Przy pomocy iManSys organizujemy i 
administrujemy wszystkimi niezbędnymi 
instrukcjami i szkoleniami w ramach 
jednego centralnego systemu. W ten 
sposób zapewniamy bezpieczeństwo 
procesów zachodzących w 
przedsiębiorstwie.
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Dzięki iManSys zyskaliśmy optymalnie 
dopasowane do nas narzędzie na 
potrzeby wszystkich instruktaży 
pracowników, zarządzania firmami 
zewnętrznymi oraz zarządzania 
zdarzeniami w przedsiębiorstwie.




Dla nas kluczowe korzyści to prosta, intuicyjna obsługa oraz wysoki poziom akceptacji wśród 
pracowników. Dodatkowo codzienną pracę niezwykle ułatwia nam centralne zarządzanie 
instruktażami. iManSys to rozwiązanie w postaci oprogramowania, które zostało stworzone 
do codziennego użytku w przedsiębiorstwie i dlatego oferuje znaczącą wartość dodaną dla 
wszystkich użytkowników.




Dzięki iManSys posiadamy 
wszechstronny i wydajny system 
wsparcia i dokumentacji wszystkich 
zadań w takich dziedzinach jak ochrona 
pracy i zdrowie. 
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O nas
Jesteśmy jednym z wiodących dostawców zintegrowanego oprogramowania Compliance Management 
oraz kompleksowym usługodawcą w tej dziedzinie. Nasze oprogramowanie wspiera przedsiębiorstwa 
w realizacji wszelkich zadań w takich obszarach jak ochrona zdrowia, bezpieczeństwo pracy, jakość, 
zarządzanie środowiskiem oraz zasobami ludzkimi.

Dysponujemy międzynarodową siecią partnerów i obsługujemy klientów ze wszystkich branż. 
Przemyślane koncepcje, wydajne produkty, jasne wyobrażenia, zmotywowani pracownicy oraz 
wieloletnie doświadczenie to elementy składowe naszej recepty na sukces, które również dziś 
determinują rozwój produktów w naszym przedsiębiorstwie.
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Dzięki nam świat pracy jest 
bezpieczniejszy, prostszy i efektywniejszy.
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