6.11. GUARDIAN
http://www.guard7.cz/nabidka/guardian
Unikátní ERP aplikace pro komplexní řízení BOZP a PO pro organizace
všech typů a velikostí. Je použitelný pro pobočkové sítě a řetězce.
Všechny informace pro řízení BOZP a PO jsou k dispozici online 24
hodin, 7 dní v týdnu.
Všechny základní prvky tj. pracoviště, pracovní pozice, technické
prostředky chemické látky a pracovní činnosti jsou vzájmeně
propojené a provázané.
V České republice neexistuje srovnatelný produkt. Jeho užitná hodnota
je ověřena praxí – přes 2500 uživatelů a 8 roků “ostrého nasazení” u
zákazníků G U A R D 7, v.o.s. Jedná se již o třetí verzi, samotný vývoj
jsme zahájili již v roce 2008.
Co všechno umí GUARDIAN
Aplikace je samostatně neprodejná, je poskytována výhradně v rámci
outsourcingu zákazníkům G U A R D 7, v.o.s. V letošním roce 2020
uvolníme komerční modulovou verzi GUARDIAN X. Její vývoj je již
téměř u konce a začínáme testovat.

Chcete GUARDIAN už teď? Staňte se našimi kliety. Dobře a rádi se o
vás postaráme.
Napište nám na guard7@guard7.cz či volejte +420 466 535 700, 603
456 209.

Portál GUARDIAN obsahaje všechny potřebné informace pro řízení
bezpečnosti práce a požární ochrany v jakémkoliv typu nebo velikosti
organizace. Je doustupný nepřetržitě – online.

V aplikaci GUARDIAN naleznete:
celkovou hodnotu rizika v organizaci a na jednotlivých provozovnách
– pobočkách,
registr neshod a závad včetně indikace míry rizika a fotodokumentace,
záznam (log) každé změny v GUARDIANU – je možné dohledat
autora i čas – důležité pro prokazování orgánů státního odborného
dozoru,
garantované informace z lexikonu BOZP a PO G U A R D 7, v.o.s.,
fotogalerie – zdokumentování kontrolní činnosti a neshod,
odkazy na plné znění právních předpisů,
administrace e-learningových školení,
dokumentaci a záznamy BOZP a PO – dokumentace pro celou
organizaci, dokumentace pro jednotlivé provozovny a pracoviště,
rozdělení podle druhu, typu závaznosti…,
záznamy a protokoly o revizích a kontrolách technických zařízení,

zadání a zzpracování záznamu o kontrolní činnosti – přímý výstup do
registu neshod,
záznamy o úrazech,
elektronická požární kniha,
příprava, provedení a zpracování auditů BOZP a PO – uživatelské
nastavení, přímý výstup do registru neshod a plánování jejich
odstranění, připravené formuláře auditů,
protokoly o provedených kontrolách státního odborného dozoru,
zadávání a sledování úkolů včetně jejich přidělování jednotlivým
uživatelům s přidělením termínu splnění,
sledování osobních úkolů přihlášeného uživatele a jemu podřízeních
pozic,
plánovací kalendář,
sledování lhůt – školení, vzdělávání a výcvik, zdravotní prohlídky,
revize, kontroly a zkoušky technických zařízení, údržba technických
zařízení a další periodicky se opakující činnosti,
automatické e-mailové rozesílání oznámení o expirujících termínech –
neshody, úkoly a lhůty,
protokoly z dohlídek na pracovišti,
provedení a výstupy z ročních prověrek BOZP,
databáze pracovních pozic,
databáze pracovišť,
databáze zaměstnanců,
databáze technických prostředků,
databáze chemických látek a směsí včetně bezpečnostních listů,
přístupy k e-learningovým školením a řídícímu a administrativnímu
rozhraní LMS,
přehledy školení a certifikátů ze školení.
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