CASEC vám zajistí snadnou, rychlou a správnou tvorbu dokumentů v oblasti managementu
chemických látek.
Pomůže vám zejména
-

-

-

-

zajistit přehled o používaných chemických látkách, zajistit rychlou a efektivní tvorbu Karet chemických
látek, dále Pravidla pro nakládání s žíravými, toxickými a CMR látkami projednávaná s KHS),
vyrobit etikety na výrobky pro pohyb uvnitř i vně společnosti a v neposlední řadě zajistí povinnosti archivace
bezpečnostních listů výrobků používaných na všech provozech.
zajistí komplexní přehled o chemickém riziku na pracovištích, a přístup k informacím všem zaměstnancům
s přístupem na PC. Možno také z programu vyexportovat html odkazy na bezpečnostní listy dle „Provozů“ a
na „Pravidla pro nakládání s žíravými a toxickými látkami“, což zajistí povinnost informace o riziku nakládání
s chemickými látkami dle Zákoníku práce.
umožní filtrovat data dle jakéhokoli zadávaného parametru, s tím že možno nastavit součty dle charakteru
látek a dle provozů
dále prostřednictvím zpracovaného seznamu CHLS v rámci databáze CASEC bude získán přehled o SVHC
látkách (látka vzbuzující vážné obavy - Kandidátský seznam), alergenech, biocidech apod. napříč spektrem
vašich CHLS, budou zajištěny okamžité a přehledné podklady pro reporty státní správě jako např. (Havarijní
plán, Protokol o nezařazení, Bezpečnostní zpráva či program), vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě
apod.
dalšími funkcemi programu je přístup k informacím o látkách, které vychází z registračních dokumentací a
klasifikátor směsí, který slouží pro vyhodnocení rizika připravovaných roztoků nebo směsí.
zajímavým rozšířením programu je také modul Legislativa, který zahrnuje aktuální předpisy v oblasti chemie
a životního prostředí.
v neposlední řadě zahrnuje seznam více než 100 000 látek, identifikovaných CAS, EINECS, indexovými a reg.
čísly. Seznamy NPK, PEL, DNEL, PNEC hodnot, ADR seznamy, SVHC a další seznamy omezovaných látek,
které jsou aktualizovány provozovatelem systému, takže máte vždy platnou verzi.
můžete využít i databázi cca 4000 bezpečnostních listů základních chemikálií a běžně používaných směsí,
které pro vás aktualizujeme…
a mnoho dalších možností zpracování vámi zadaných dat s využitím dat poskytnutých programem…

Příklady výstupů – viz následující
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PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI (KARTY
CHEMICKÝCH LÁTEK) v této podobě akceptované a projednávané s KHS

a) varianta KARTA CHEMICKÉ LÁTKY

b) varianta PRAVIDLA

(pro jednotlivé provozy)

(k projednání s KHS)
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UŽITEČNÉ INFORMACE – RYCHLÉ PŘEHLEDY O SKLADOVANÝCH CHEMIKÁLIÍCH
Např. SVHC látky / prekurzory výbušnin
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SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ
filtrování podle skladovacích tříd / třídy hořlavosti / bodu vzplanutí
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INFORMACE PRO PŘEPRAVU NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ DLE ADR
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ROČNÍ PŘEHLED O MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÝCH ORGANICKÝCH TĚKAVÝCH LÁTEK (VOC)
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PROTOKOL O NEZAŘAZENÍ / ZAŘAZENÍ DO SKUPINY A, B

7/10

HAVARIJNÍ PLÁN (příloha dle zákona o vodách)
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HROMADNÝ EXPORT HTML LINKU NA JEDNOTLIVÉ BL

Vytvoření přímého HTML linku na konkrétní BL slouží pro předání informace zaměstnanci o rizicích látek a směsí
používaných na daném pracovišti – přístupné na intranetu.
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MNOŽSTVÍ LÁTKY K REGISTRACI (> 1 tuna)

a) souhrn

b) detail

Cena programu
Cena licence se odvíjí od množství zpracovávaných dat a využívaných funkcí. Licenční podmínky umožňují instalaci
programu na neomezeném počtu pracovních stanic.
Cena zahrnuje veškeré aktualizace základních dat a programu v průběhu roku. V případě požadavku na speciální
úpravy licence je cena dohodou. Aktuální ceník najdete na webu http://www.consulteco.cz/casec/

Základní technické požadavky
K používání SW CASEC jsou minimální požadavky:
-

Operační systém: Win XP SP3 a vyšší
Pro funkčnost aplikace je potřeba online přístup na adresu https://consulteco.cz/
Program ke komunikaci využívá pouze protokol https, port 443
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