Gate HSEQ-sovellukset
Ota käyttöön ilman IT-projektia, minimoi riskit ja tee
työturvallisuudesta läpinäkyvää

Gate-tuoteperhe
Kolme helppokäyttöistä sovellusta, jotka on kehitetty työturvallisuuden ja laadun parantamiseen
teollisuuslaitoksissa, telakoilla, työmailla ja kiinteistöissä.
Sovellukset on optimoitu toimimaan sekä kentällä että konttorissa, millä tahansa laitteella, jossa on nettiyhteys ja
-selain.

Gate Työluvat

Luvanvaraisten töiden ja niiden vaatimien pätevyyksien hallintaan.

Gate Havainnot

Turvallisuuspoikkeamien, aloitteiden tai muiden havaintojen raportointiin ja käsittelyyn.

Gate Auditoinnit

Turvallisuus- tai tarkastuskierroksiin, töiden vastaanottoon ja muihin dokumentointitarpeisiin.
Gate-sovelluksilla on yhteiset taustatiedot, kuten käyttäjähallinta, kohderekisteri karttoineen sekä henkilö- ja
pätevyysrekisteri.

Upseerinkatu 3C, Espoo
+358 10 321 1200

info@systemsgarden.com
www.systemsgarden.com

Gate Työluvat

Kirjoita lupa kännykällä työmaalla tai koneella konttorissa. Varmista,
että töitä ei tehdä ilman vaadittuja pätevyyksiä. Lähetä lupa tekijöille ja
pyydä tarvittaessa kuittaukset. Vältät vahingot, kun kaikki pysyvät
kartalla, missä ja miten töitä saa tehdä.

Pähkinänkuoressa
1.

Kirjoita lupa, ota kuvia, merkitse kartalle, varmista pätevyydet ja laadi
tarvittavat riskiarviot.

2.

Lähetä lupa tekijöille ja muille vastuutahoille. Pyydä tarvittaessa
kuittaus.

3.

Seuraa ja kerää tietoja. Kartalta tai lupalistalta näet reaaliajassa töiden
tilanteen. Työn aikana voit kirjata luvalle lisätietoja.

4.

Arkistoi ja raportoi. Pidä luvat tallessa sovelluksessa tai siirrä
dokumentinhallintaan. Jaa raportit tiimille tai johdolle.

Lisätietoja: systemsgarden.com/sahkoinen-tyolupajarjestelma/

Ominaisuudet

Erilaiset lupatyypit ja täysin räätälöitävät lupalomakkeet.
Lupatyyppien mukaiset pätevyysvaatimukset.
Töiden merkintä ja esitys kartalla tai pohjakuvassa.
Ilmoitukset luvan tilan vaihdoista sähköpostilla tai tekstiviestillä.
Kuittauspyynnöt sähköisesti.
Rajoittamaton määrä käyttäjiä, myös alihankkijat ja kumppanit.
Luvan voi lukea ilman kirjautumista tekstiviesti- tai sähköpostilinkin kautta.
Tehtävät, suunnitelmat ja kirjaukset myös työn aikana. esimerkiksi työn riskiarvio, kohteen turvatarkastus
tai pitoisuusmittaukset.
Täysi kielituki sovelluksen käyttöliittymälle, lomakkeille ja lähetettäville viesteille.
Päätyneiden töiden arkisto ja täydet historiatiedot luvan elinkaaresta.
Kattavat raportit Microsoft Power BI:llä.
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Gate Havainnot

Kirjaa havainnot kentällä, käsittele samassa sovelluksessa ja tee fiksuja
päätöksiä raporttien perusteella. Havaintomäärät kasvavat ja vahingot
vähenevät, kun tekeminen on helppoa.

Pähkinänkuoressa
1.

Kirjaa havaintosi, ota kuvia, merkitse kartalle. Käsittelijä saa
havainnosta ilmoituksen ja korjaaja pääsee heti hommiin.

2.

Kerro miten poikkeama on hoidettu tai välitä toiselle käsittelijälle.

3.

Kuittaa valmiiksi ja julkaise havainto.

4.

Seuraa isoa kuvaa ja jaa raportit tiimille tai johdolle.

Lisätietoja: systemsgarden.com/turvallisuushavainnot/

Ominaisuudet

Erilaiset havaintotyypit ja täysin räätälöitävät ilmoituslomakkeet.
Merkitse kartalle tai pohjakuvaan, ota kuvia ja poimi liitetiedostoja.
Havaintojen merkintä ja esitys kartalla tai pohjakuvassa.
Ilmoitukset uusista havainnoista käsittelijöille sähköpostilla.
Havainnon voi välittää eteenpäin oikealla vastuutaholle, joka saa siihen käsittelyoikeudet.
Rajoittamaton määrä käyttäjiä, myös alihankkijat ja kumppanit.
Anonyymi-ilmoitukset klikkaamalla linkkiä tai lukemalla QR-koodin ilman kirjautumista.
Oikeusmäärityksillä voit rajata havaintojen näkymistä ja käsittelyä esim. havaintotyypin perusteella.
Täysi kielituki sovelluksen käyttöliittymälle, lomakkeille ja lähetettäville viesteille.
Kattavat raportit Microsoft Power BI:llä.
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Gate Auditoinnit

Tarkastukset ja turvallisuuskierrokset tehdään kentällä helpolla
työkalulla, joka toimii myös alihankkijoilla ja kumppaneilla. Sovellus
dokumentoi kierrokset automaattisesti ja tuottaa siistin PDF-raportin
dokumentinhallintaan.

Pähkinänkuoressa
1.
2.

Kirjaa tiedot, ota kuvia, merkitse kartalle.
Lähetä turvallisuushavaintoja tai muita poikkeamia käsittelijöille,
vaikka kesken kierroksen.

3.

Tuota automaattisesti siistejä PDF-raportteja sidosryhmille ja siirrä ne
talteen dokumentinhallintaan.

4.

Tarkastele dataa ja jaa raportteja visuaalisessa muodossa.
Lisätietoja: systemsgarden.com/tarkastukset-ja-auditoinnit/

Ominaisuudet

Erilaiset auditointi- tai kierrostyypit ja täysin räätälöitävät lomakkeet.
Merkitse tarkastuskohde kartalle tai pohjakuvaan.
Auditoinnin aikana havaittujen poikkeamien käsittely omassa prosessissa havaintosovelluksen puolella.
Auditoinnista tuotetaan automattisesti siisti PDF-dokumentti.
Rajoittamaton määrä käyttäjiä, myös alihankkijat ja kumppanit.
Kattavat oikeusmääritykset, joilla voit rajata auditointien näkymistä ja käsittelyä esim. tyypin perusteella.
Täysi kielituki sovelluksen käyttöliittymälle, lomakkeille ja lähetettäville viesteille.
Kattavat tilastot Microsoft Power BI:llä.
Offline-tuki, jonka ansiosta voit kirjata turvallisesti tietoja, vaikka verkkoyhteys katkeaisi.
Tarkastusraportit pysyvät tallessa sovelluksessa tai voidaan siirtää dokumentinhallintaan.
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Vaivatta ja riskittä liikkeelle

Kehitimme Gate-sovellukset yhdessä asiakkaidemme kanssa ja ne vastaavat aitoihin tarpeisiin työturvallisuutta
parannettaessa. Kehitystyön tuloksena saat valmiit ja viilatut sovellukset käyttöösi ilman IT-projekteja tai muuta
teknistä päänsärkyä.
Sovellukset toimivat pilvipalveluna ja data pidetään tallessa suomalaisissa konesaleissa. Käyttäjien laitteille ei
tarvitse asentaa ohjelmistoja.
Emme rajoita käyttäjämääriä, joten voit ottaa mukaan alihankkijat ja urakoitsijat ilman kustannusten kasvua.
Sovelluksilla on luonnollisesti 100 % tyytyväisyystakuu.

Kytkeytyvät järjestelmiisi
Gate-sovellukset toimivat mainiosti omillaan, mutta saat ne helposti kiinni myös muihin käytössäsi oleviin
järjestelmiin.

Kertakirjautuminen Azure AD-

Sisällöt automaattisesti talteen

Kattavat ja näyttävät raportit

tunnuksilla. Ei erillisten salasanojen

M365 dokumentinhallintaan.

Microsoftin Power BI -työkalulla.

tai tunnusten kanssa tuskailua.
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Hinnasto
10

Lite

Standard

Enterprise

Gate Työluvat

1 200 €/vuosi
(100 €/kk)

250 €/kk
+ käyttöönotto 2 500 €

360 €/kk
+ käyttöönotto 5 750 €

Gate Havainnot

1 200 €/vuosi
(100 €/kk)

250 €/kk
+ käyttöönotto 2 500 €

360 €/kk
+ käyttöönotto 5 750 €

Gate Auditoinnit

1 200 €/vuosi
(100 €/kk)

250 €/kk
+ käyttöönotto 2 500 €

360 €/kk
+ käyttöönotto 5 750 €

2 tai 3 tuotetta
yhteensä

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä ja kysy lisää
Suvi Ranttila
suvi.ranttila@systemsgarden.com
+358 40 657 5235
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