سیستن هدیریت بهداشت -ایونی -هحیط زیست آبانگاى
)Abanegan Health Safety Environment System (AB-HSE
ػیؼتن هذیشیت تْذاؿت ،ایوٌی ٍ هحیط صیؼت تِ ػٌَاى یکی اص هطشحتشیي ػیؼتنّا تشای ؿشکتّا ٍ تٌگاُّای التلادی
ٍ كٌؼتی تواهی جٌثِ ّای ایوٌی ؿغلی ،تْذاؿت ٍ صیؼت هحیطی سا پَؿؾ هی دّذ .اًطثاق تا لَاًیي ٍ همشسات ایوٌی ٍ
تْذاؿت ؿغلی ٍ صیؼت هحیطی کِ لاتل اطالق تش فؼالیتّای ػاصهاى هیتاؿذ اص هَضَعّایی اػت کِ هذیشیت اسؿذ تؼْذ
خَد سا ًؼثت تِ آى تِ طَس كشیح ٍ سٍؿي دس خط هشی HSEاػالم داؿتِ اػت .تٌگاُّای كٌؼتی ،التلادی ٍ ؿشکتّای
پیواًکاسی هیتایؼت تش اػاع سٍؽ اجشایی ؿٌاػایی ٍ دػتیاتی تِ الضاهات لاًًَی ٍ ػایش الضاهات تْذاؿت ؿغلی ،ایوٌی ٍ
صیؼت هحیطی اطالػات الصم سا کؼة ًوَدُ ٍ خَد سا تِ طَس هؼتوش تِ سٍص ًگِ داسًذ.

چَى اٍلیي هشحلِ فشآیٌذ اًطثاق تا لَاًیي ٍ همشسات ٍ ػایش الضاهات ،ؿٌاخت دلیك هَضَع اػت؛ اص ایٌشٍ هیتایؼت تا تذٍیي
سٍؽ اجشایی هٌاػة ،فشآیٌذّای  HSEخَسد سا هـخق ًوایٌذ .ؿٌاػایی لَاًیي ،همشسات ٍ ضَاتط حاکن تش فؼالیتّای
پشٍطُ ،دػتشػی تِ لَاًیي ٍ همشسات ٍ تْیِ یک هجوَػِ تِ ػٌَاى ساٌّوای کاس ،تفؼیش آًْا ٍ تلوینگیشی دس خلَف ًحَُ
اًطثاق ٍ ًحَُ اطالع اص لَاًیي ٍ همشسات هَجَد تا ػاختاس ػاصهاى اص هْوتشیي الذاهات هیتاؿذ .ػالٍُ تش تواهی لَاًیٌی کِ
تَػط هشاجغ لاًَىگزاس تذٍیي ؿذُ ٍ تشای هـاغل جاسی دس ؿشکتّای ایشاًی تِ ػٌَاى اػتاًذاسدّای هلی الصماالجشاء هی-
تاؿٌذ ػایش اػتاًذاسدّای خاسجی هشتثط ًیض ًمؾ تؼیاس هْوی دس ایي حَصُ ایفا هیًوایٌذ.
سیستن هدیریت  HSEآبانگاى تا ّذف پیادُ ػاصی طشح کلی اص ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ،تْذاؿت ٍ هحیط صیؼت لاتل
اػتمشاس دس ػاصهاىّا تش اػاع سػایت الضاهات اػتاًذاسدّای ٍ ISO 14001:2004 ٍ OHSAS 18001:2007دس تؼتش ًشمافضاس
 Microsoft SharePointطشاحی گشدیذُ اػت؛ کِ تا تیاى خالكِ ای اص فؼالیتْای جاسی دس ػیؼتن ٍ تَكیفی اص تَالی ٍ
تأحیشات هتماتل تیي فشآیٌذ ّای ػیؼتن هذیشیت ایوٌی ،تْذاؿت ٍ هحیط صیؼت سا دس تش هیگیشد.
ّوچٌیي تا طشاحی هثاحج اهٌیتی ٍ حفظ اتؼاد کاسی ٍ اطالػات
هحشهاًِ یک ػاصهاى تِ ػٌَاى اػشاس آى تِ  HSEؿاّذ گؼتشؽ
داهٌِ ایي ػیؼتن ٍ اًتـاس الگَی جذیذ ً ٍ HSSEیض تا اضافِ-
ؿذى هفاّین کٌتشل کیفیت ٍ ؿاخقّای کیفی هذیشیتی ؿاّذ
اًتـاس الگَی جذیذ ّ HSEQؼتین کِ پیادُػاصی آىّا دس دػت
الذام هیتاؿذ .تْیٌِکاٍی اص تشتشیيّای جْاًی ٍ لاتلیت
ػفاسؿیػاصی تش اػاع ًیاص تْشُتشداساى اص هْوتشیي ٍیظگیّای
هوتاص ػیؼتن هذیشیت  HSEآتاًگاى هیتاؿذ.

تهران ،خیابان مالصدرا ،شیراز شمالی ،کوچه زایندهرود ،پالک  ،21واحد  3تلفکس 5( 712-99755088 :خط)
info@Abanegan.Co

www.Abanegan.Co

ایي ػیؼتن داسای یک تاًک اطالػاتی تشای جوغآٍسی ٍ ًگْذاسی ًظامهٌذ اطالػات صیؼتهحیطی ٍاحذّای کاسی هیتاؿذ
ٍ تا اػتفادُ اص اتضاسّای الصم تشای جؼتجَی ػشیغ ٍ آػاى اطالػاتی رخیشُ ؿذُ دس آى ٍ هحاػثًِ ،وایؾ ٍ همایؼِ
ؿاخقّای صیؼت هحیطی ،اتضاسی کاستشدی ٍ هذیشیتی جْت پایؾ ،اسصیاتی ٍ کٌتشل ٍضؼیت  HSEسا فشاّن هیًوایذ.
دس ایي ػیؼتن ػؼی تش آى تَدُ تا تا کوتشیي اطالػات تْتشیي تخیوي اص ؿشایط ٍالؼی فشاّن گشدد تا ضوي اسصیاتی ٍضؼیت
ٍ تذٍى ًیاص تِ گشدآٍسی اًثَُ اطالػات ،هتذاٍل دس ًشم افضاسّای هـاتِ خاسجی ،تا کاستشپؼٌذی تؼیاس تاال )ٍ (User Friendly
اًجام هحاػثات دلیك ًمؾ هْوی دس استماء ایي حَصُ ایفا ًوایذ.

قابلیتهای سیستن
ایي ػیؼتن دس تؼتش ًشمافضاسی  Microsoft SharePointطشاحی ٍ پیادُػاصی ؿذُ ٍ تِ ٍاػطِ لاتلیتّای پایِ آى ٍ ًیض
تْشُگیشی اص پتاًؼیلّای هَجَد دس ػیؼتن  BPMSآتاًگاى ،هحیطی تؼیاس لذستوٌذ ٍ دس ػیي حال ػادُ سا تا اػتفادُ اص
فشمّای اطالػاتی ،گشدؽّای کاسی ،داؿثَسدّای ػولیاتی ٍ گضاسؿات حشفِای فشاّن هیآٍسد کِ لاتلیت اًطثاق تا ًیاصّای
ػاصهاى ٍ ّشگًَِ ػفاسؿیػاصی ) (Customizationتش اػاع ٍضغ هَجَد ٍ هطلَب هذًظش سا فشاّن هیآٍسد.
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پورتال HSE

اٍلیي تخؾ ػیؼتن هذیشیت  HSEآتاًگاى کِ دسگاُ ٍسٍدی تِ ػیؼتن ٍ کاستاتل کاستشاى هیتاؿذ ،پَستال  HSEاػت .دس ایي
پَستال ػؼی هیگشدد تا تا اطالع سػاًی دلیك ٍ فشاّن ًوَدى اهکاى دػتشػی تِ هٌاتغ اطالػاتی الصم ٍ تکویل فشمّای
گشدآٍسی اطالػات تؼتشی کاسآهذ تشای ػیؼتن فشاّن گشدد.


ٍسٍد تِ ػیؼتن (تا لاتلیت  Single Sign onتا تمیِ ػیؼتنّای ػاصهاًی)



پشٍفایل کاستشی



تمَین  HSEػاصهاى (ؿاهل هٌاػثتّای هشتثط ػاصهاًی ،هلی ٍ تیيالوللی)

 فشمّای اطالػاتی ػاصهاى (تش اػاع ػطح دػتشػی)


کاستاتل هشتَط تِ فشمّای تکویل ؿذُ



اخثاس ٍ سٍیذادّای ( HSEػاصهاى ،هلی ٍ جْاًی)



اطالػیِّا ٍ تشًاهِّای HSE



پیامّای آهَصؿی ٍ تشًاهِّای آهَصؿی HSE



تلاٍیش تشگضیذُ ػاصهاى (دس حَصُ )HSE



دػتَسالؼولّا ٍ گضاسؿات HSE



تاًک داًؾ  HSEحاٍی آخشیي هماالت ،کتة ٍ دػتآٍسدّای ػلوی



تاالس گفتگَی  HSEتا تاالسّای تخللی ػوَهی ٍ اختلاكی



ٍتالگ  HSEساّثشاى ػاصهاى



گالشی فیلنّای آهَصؿی HSE



خثشًاهِ  HSEػاصهاى



پوفلتّای HSE

اطالعات پایه
تخؾ اٍلیِ ػیؼتن هشتَط تِ ٍسٍد اطالػات پایِ ؿشکت ،ػاختاس ػاصهاًی ،پشػٌل ،آییيًاهِّا ٍ سٍالّای کاسی
) (WorkFlowهشتثط تا  HSEهیتاؿذ.


هـخلات تٌگاُ (تِ ّوشاُ ؿشکتّای صیش هجوَػِ دس كَست ًیاص)



هـخلات پشػٌل



ػاختاس ػاصهاًی ٍ ػلؼلِ هشاتة اداسی



تٌظیوات پایِ
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فرمهای سیستن
ایي ػیؼتن داسای فشمّای اطالػاتی ٍیظُای هی تاؿذ کِ ضوي ػادگی کاس تشای کاستش ٍ پشّیض اص دسج فیلذّای اضافی ،ػؼی
هیکٌذ هٌثغ ٍسٍد اطالػات پایِ ٍ پایـی ػاصهاى دس اسصیاتیّا ٍ
گضاسؿات دٍسُای ٍ همطؼی تاؿذ کِ تِ تٌاػة ًیاص ػاصهاًْا
لاتلیت افضایؾ یا کاّؾ دس تؼذاد ٍ هحتَای آًْا تش اػاع
ًؼخِّای هختلف ًشمافضاسی ٍجَد داسد .فشمّای ػیؼتن دس
لالةّای صیش دػتِتٌذی هیگشدًذ:
























فشم اسصیاتی  HSEػالي غزاخَسی ؿشکت
فشم اسصیاتی تْذاؿتی پیواًکاس خذهات
فشم اسصیاتی  HSEپیواًکاس غزا (اٍلیِ ٍ ادٍاسی)
پشػـٌاهِ ػالهت ػوَهی ()GHQ
فشم اسجاع  /هـاٍسُ طة کاس
هؼشفی ًاهِ هؼایٌات طة کاس
فشم پیگیشی طة کاس
فشم ؿٌاػایی ،اسصیاتی ٍ کٌتشل خطش ٍ جٌثِ
فشم اسصیاتی دٍسُای سػایت لَاًیي ٍ همشسات
فشم تلفي ٍ تین ٍاکٌؾ دس ؿشایط اضطشاسی
فشم گضاسؽ حادحِ
فشم اسصیاتی حادحِ
فشم ؿٌاػایی خطشات ٍجٌثِ تَػط پشػٌل
اػالم سفتاس ًا ایوي
فشم اسصیاتی  HSEػشٍیغ ّای ایاب ٍ رّاب
فشم گضاسؽ هاًَس
فشم حثت هشاجؼِ کٌٌذگاى تْذاسی
فشم هجَص کاس ٍیظُ ()PERMIT
فشم تاصسػی هاّیاًِ تجْیضات تاستشداسی
فشم تاصسػی هاّیاًِ ٍػایل ٍ تجْیضات کاسگاّی
اسصیاتی ٍ HSEاحذّای تَلیذ
فشم تاصسػی آهثَالًغ
چک لیؼت دػتَسالؼول ایوٌی ٍ تاصسػی هتؼلمات تاستشداسی
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چک لیؼت دػتَسالؼول ایوٌی تشق
فشم تـَیك ٍ اخطاس HSE
فشم ّای تاصسػی HSE
فشم تاصسػی پؼاب
فشم تاصسػی آالیٌذُ ّای َّا
فشم تاصسػی فلشیٌگ

کلیِ فشمّای فَق داسای هشحلِ تٌذی ٍ سػایت کاهل هالحظات اهٌیتی ٍ ساحتی کاستشی تَدُ ٍ تش هثٌای ػطَح دػتشػی
تؼشیفؿذُ دس ػیؼتن فؼال ٍ اجشایی هیگشدًذ .تش سٍی ّش فشم تؼتِ تِ سٍالّای تؼییي ؿذُ دس ػاصهاى ،گشدؽّای کاسی
هـخلی تؼشیف ٍ اجشایی گشدیذُ کِ لاتلیت ّشگًَِ ػفاسؿیػاصی ًیض داسا هیتاؿٌذ .ایي فشمّا تِ هٌظَس ٍسٍد اطالػات،
تؼشیف ّـذاس ،تاصسػیّای دٍسُای ،ػٌجؾ ٍ اسصیاتی ،تشًاهِسیضی ٍ تَلیذ گضاسؿات اػتفادُ هیگشدًذّ .وچٌیي اتضاسّای
فشمػاص آتاًگاى اهکاى ّش گًَِ تغییش تش اػاع ًظاهٌاهِ  HSEسا تشای هذیش ػیؼتن فشاّن هیًوایذ.
ّوچٌیي فشمّای هتؼذد دیگشی ػلیالخلَف دس حَصُّای هشتَط تِ ً ٍ Security ،Energyیض تَػؼِ ٍ H-S-Eجَد داسًذ
کِ تش اػاع ًیاص ػاصهاى اص یکؼَ ٍ تلَؽ فشٌّگ آى اص ػَی دیگش لاتل پیادُػاصی هیتاؿٌذ.
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کارتابلها
تا تَجِ تِ هاّیت کاسی ػیؼتن ٍ ٍجَد ًمؾّای هختلف کاسی ٍ ػولیاتی ،کاستاتلّای ٍیظُای دس آى طشاحی ٍ ساُاًذاصی
گشدیذُ اػت .لاتلیت تِسٍصؿذى اتَهاتیک ،جؼتجَ ،طثمِتٌذی ،فیلتشیٌگ ٍ اسجاع اص هْوتشیي لاتلیتّای پیادُػاصی ؿذُ
دس کاستاتلّا هیتاؿذ.


کاستش ػادی ػاصهاى



ریٌفؼاى اختلاكی



کاستشاى ٍاحذ HSE



آهَصؽ ٍاحذ HSE



اسصیاتاى HSE



هذیش ٍاحذ HSE



هذیشیت اسؿذ ػاصهاى

گسارشات
ایي ػیؼتن تِ ٍاػطِ طشاحی هٌحلش تِ فشد ٍ تْشُگیشی اص تؼتش ًشمافضاسی لذستوٌذ لاتلیت تؼشیف ٍ اسائِ اًَاع خشٍجیّای
هذیشیتی ،کٌتشلی ،تحلیلی ،آهاسی ٍ ًوَداسی سا داسا هیتاؿذ کِ تشخی اص گضاسؿات تؼشیف ؿذُ تِ ؿشح ریل هیتاؿذ:


اهکاى تْیِ اًَاع گضاسؽّای فیلتش ؿذُ ٍ گشٍُتٌذی ؿذُ اص تواهی فشمّا



سّگیشی ٍضؼیت جاسی یک فشم



اهکاى تْیِ گضاسؽ اص کلیِ فشمّای هشتثط تا ّ ٍ E ،S ،Hوچٌیي ًوایؾ کلیِ فشمّای هَجَد دس ػیؼتن تِ
تفکیک ًَع ػٌذ تا کوک فیلتشّای هشتَطِ ؿاهل تاسیخ ،حَصُ ٍ كادسکٌٌذُ

 لاتلیت تؼشیف اًَاع گضاسؿات ػفاسؿی ٍ اختلاكی دس لالة ًوا ،گضاسؽ پیؾفشم ٍ یا تا کوک گضاسؽػاص پَیا


لاتلیت تؼشیف اًَاع گضاسؿات تِ هٌظَس اًجام الذاهات پیـگیشاًِ



لاتلیت  Exportگضاسؿات تِ هجوَػِ Office



لاتلیت اسائِ گضاسؿات تِ ػایش ػیؼتنّای ػاصهاًی اص جولِ ػیؼتنّای پشػٌلی ،تْشٍُسی ٍ ...
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تشخی اص گضاسؿات ػولیاتی ػیؼتن ػثاستٌذ اص:
 گضاسؽ هؼایٌات ؿغلی
 گضاسؽ آػیة ٍ تیواسیّای ؿغلی
 گضاسؽ اّن فؼالیتّای تْذاؿتی
 گضاسؽ ػولکشد پیواًکاس غزا
 گضاسؽ ػالهت ػوَهی
 گضاسؽ ػولکشد تْذاؿتی پیواًکاساى
 گضاسؽ تفلیلی ٍ آهاس حَادث پشػٌلی
 گضاسؽ تفلیلی ٍ آهاس حَادث آتؾ ػَصی
 گضاسؽ فؼالیتّای ایوٌی ٍ آتؾ ًـاًی
 گضاسؽ آهاس ٍ طثمِ تٌذی خطشات
 گضاسؽ ػَاهل صیاى آٍس هحیط کاس
 تشًاهِ هثاسصُ تا جًَذگاى ،حـشات ٍ حیَاًات هَری
 گضاسؽ الالم ایوٌی ٍ آتؾ ًـاًی هَجَد ٍ دس دػت خشیذ
 گضاسؽ تاصدیذّای ایوٌی ٍ آتؾ ًـاًی
 گضاسؽ ًفش ػاػت ٍ ػشاًِ آهَصؽ ایوٌی
 گضاسؽ هاًَسّای ٍضؼیت اضطشاسی

 گضاسؽ الذاهات اًجام ؿذُ ٍ دسحال اًجام دس خلَف پدافند غیر عاهل
 گضاسؽ کیفی ٍ کوی پؼاب
 گضاسؽ همذاس آالیٌذُّای َّا
 گضاسؽ همذاسی پؼواًذّای فشآیٌذی ٍ غیش فشآیٌذی


اًَاع گضاسؽّای تذٍیي ؿذُ تشای اسائِ تِ تاصسػاى ٍ اسصیاتاى ISO
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هشدارها
ایي ػیؼتن تِ ٍاػطِ طشاحی تش پایِ اػتاًذاسدّای هشتَط تِ  ٍ HSEلاتلیتّای ًشمافضاسی خَد اهکاى تؼشیف ٍ اسائِ اًَاع
ّـذاسّا دس لالة فشمّا ،تشًاهِّا ٍ یا سخذادّا سا داسا هیتاؿذ کِ هیتَاًذ تِ كَست آالسم ػیؼتوی ) ،(Notificationپیاهک
) ،(SMSپؼت الکتشًٍیک ) ٍ (Emailحتی تواع تلفٌی اص طشیك تلفيکٌٌذُ اتَهاتیک ٍ هاطٍل ً ٍ Tex2Speechیض آالسم
ػختافضاسی سا داؿتِ تاؿذ.

www.Abanegan.co/HSE-MS
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