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Chemical Health Environment Safety System

Bureau Veritas
En kort översikt
180 år av expertis inom kvalitet,
hälsa och säkerhet, miljö
och socialt ansvar
"Att söka sanningen och berätta den utan rädsla eller tjänst".
180 år efter bildandet av Bureau Veritas är uttalandet från vår
grundare lika relevant som någonsin. Bureau Veritas har haft
samma huvuduppgift sedan vi bildades. Idag deltar vi i centrum
av de utmaningar världen står inför - hållbar utveckling.
För att lyckas måste man vara i rörelse. Till nya platser, till
nya marknader, till nya produkter och tjänster. Eller för att
helt enkelt förbättra det man redan gör. Detta betyder även
att man behöver ta risker. Bureau Veritas hjälper våra kunder
att identifiera och hantera dessa risker. Våra tjänster bidrar på
så sätt till att deras utveckling och prestanda förbättras. Vi
stödjer våra kunder i hela världen, med samma grad av tillförlitlighet.
Fördelen med en global organisation är att oavsett var du
befinner dig, är vi din lokala kompetenta partner. Våra medarbetare känner dina behov och kan agera utifrån det. Vi gör det
möjligt att ge optimal service och samtidigt hålla omkostnaderna så låga som möjligt. Tack vare vår samlade omfångsrika kunskap och erfarenhet, är vi den ideala partnern
när dina önskningar skall tillfredsställas och uppfyllas.
Med Bureau Veritas lämnas inget åt slumpen.
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40 000
anställda

950
platser i 140
länder

370 000
kunder

2,55
miljarder Euro
omsättning

8
globala
affärsområden

Bureau Veritas
Hälsa, Säkerhet och Miljö
Vi lever i en värld där kraven från
omvärlden stiger.
Ägare, styrelser, kunder och andra intressenter ställer högre krav på företagets
hantering, etik och moral. Därtill kommer också ökande krav från EU, FN och
andra lokala myndigheter. Du har säkert redan hört talas om EU: s kemikaliereform
REACH och FN:s Global Harmonization System. Gränser mellan länder,
lagstiftning och verksamheter flyter samman.

Kunder, medarbetare och samhälle kräver att företag lever upp till sitt ansvar
och skyldigheter. Du skall som företag kunna hålla ordning på det du gör. Gör du
det vinner du inte bara myndigheternas och mediernas tillit utan också kunderna.
Och det kommer även att märkas på nedersta raden!

Valet faller det företag som har ordning
och reda på sina saker. Vi vet vad det ska
till för att ditt företag framstår och agerar
på ett förtroendegivande sätt.
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Vad är CHESS®?
CHESS® (Chemical Health Environment Safety System) är ett program för sammanställning,
visning och distribution av information om och hantering av kemikalier. Systemet är ett
kraftfullt hjälpmedel i arbetet med att förebygga skador och minska kostnader. CHESS®
finns installerat hos mer än 300 kunder i Norden. Kunderna består både av
kemikalieleverantörer och slutanvändare, samt företag som dagligen handskas med
kemikalier. Kraven på hantering av kemikalier i företag, organisationer och inom den
offentliga sektorn kommer alltmer i fokus. Myndigheternas regler för företag är tydliga.
Oförsiktig lagring och/eller bristande kunskaper om kemikalier kan leda till allvarliga
skador.
CHESS® ger en förfinad lösning för både små och stora företag och institutioner som
använder, hanterar, lagrar eller transporterar kemiska ämnen eller produkter för att
uppfylla europeiska och nationella bestämmelser är förknippade med REACH (Registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier), farligt gods, risk management
och Hälsa & Säkerhet och Miljö.

Utmaningen
Det globala erkännandet om behovet av att hantera
kemikalier på ett mer effektivt sätt leder till att både
tillverkare och användare av kemikalier, produkter,
beredningar och varor som innehåller kemikalier, är
skyldiga att utföra åtgärder för att minimera riskerna i
samband med användning, hantering och transport
nationellt och internationellt. Som en följd blir lagstiftningen
alltmer globaliserad och standarder för hälso-, säkerhetsoch miljöledning, relaterade till kemikalier, blir högre i
hela världen.
Inom en snar framtid kommer ett nytt FN-avtal att införas internationellt, känt som
globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).
Detta kommer att förändra kriterierna för kemisk klassificering och kommunikation av
säkerhetsdata.
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CHESS®
Chemical Health Environment Safety System

Hur kan Bureau Veritas hjälpa?
Bureau Veritas är ett stort internationellt företag som
tillhandahåller experttjänster för att hjälpa företag att uppnå
överensstämmelse med krav i lagstiftning och att uppnå
förbättringar inom hälsa, säkerhet och miljö.
Bureau Veritas har tillsammans med djup expertis, många
års samlad erfarenhet när det gäller att identifiera och
kvantifiera risker i sammanband med kemikalier. Som en del
av vår portfölj för riskbedömning och tjänster för hantering
av kemikalier har vi utvecklat en programvara för att hjälpa
företag och organisationer att hantera riskerna med de
kemikalier de använder.
CHESS® är ett program som används för att lägga in och lagra
information om de kemikalier organisationer kommer i
kontakt med. Programmet ger ett sätt att säkerställa
efterlevnaden av lagar kemiska samt införande av praxis när
det gäller kemikalier i företaget.

CHESS® - För tillverkare och
leverantörer av kemikalier
• Säkerhetsdatablad enligt EUnormerna
• Användarvänligt
• Etiketter enligt regler för
etikettering
• Transportkort enligt ADR
• Automatisk distribution av
säkerhetsdatablad
• Enkel export till andra format
(PDF, Word, HTML, osv.)
• E-distribution av säkerhetsdatablad
• Finns på de flesta europeiska
språk
• ERP-kompatibel

Programvaran stöds av HSE supporttekniker samt experter i
riskbedömning för att ge extra stöd vid behov.

Förebyggande skydd
CHESS® gör det enkelt att skapa och förmedla information
om kemiska risker och egenskaper. Systemet ger även
möjlighet för er att extrahera relevant information i samband
med aspekter av kemiska frågor och hantering, inklusive
exponeringsscenarios, gränsvärden för exponering, krav för
skyddskläder, rekommendationer för brandbekämpning och
miljöskyddsåtgärder. Dessa data kan kombineras med
information om var ämnen förvaras och används, som ger
stora fördelar och förenklar hanteringen av kemikalier.
CHESS® fungerar även som ett stöd i att uppfylla REACH samt
att det säkrar att all kemisk information är lättillgänglig för
alla som behöver denna i distributionskedjan. Bureau Veritas
kan också se till att säkerhetsdatablad är fortfarande
uppfyller föreskrifter genom regelbundna uppdateringar.

CHESS® – för slutanvändare av
kemikalier
• Elektroniskt ämnesregister
• Användarvänligt
• Lätt att lägga till säkerhetsdatablad
• Lätt att distribuera till användare
• Fullständig översikt över var
kemikalierna används
• Alla typer av rapporter
• Verktyg för ersättningspreparat och riskanalys
• Åtgärdskort för brand, hälsa
och miljö
• Finns på de flesta europeiska
språk
• ERP-kompatibel
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Funktionalitet genom Modulsystem
CHESS® är uppbyggt av moduler, vilket gör det oändligt flexibelt för att kunna möta våra
kunders specifika behov på ett kostnadseffektivt sätt. Ett CHESS® system sätts ihop efter
kundens behov. Om kundens behov ändras, är det lätt att lägga till nya moduler. Programvaran
har flera tillgängliga moduler allt byggts upp kring en grundmodul.

Grundmodul
Kärnan i paketet är ämnesregistret. Den ger funktionalitet för att utforma, lagra och distribuera
säkerhetsdatablad. Modulen innehåller ett bibliotek med standardfraser och en ämneslista
som har översatts till ett flertal språk. Den har dessutom ett kund- och leverantörsregister
vilket gör det enkelt att exportera och importera säkerhetsdatablad till och från andra CHESS®
system.
Systemet innehåller omfattande rapporteringsmöjligheter för att ge er en översikt över de
kemikalier ni använder idag. Denna information kan sedan bidra till att minska kostnaderna för
inköp, lagring och hantering av kemikalier. De riskfaktorer företaget har samband med kemiska
hälsorisker och brandfara identifieras och programvara kan ge relevant information i er
miljörapportering. Grundmodulen ger också möjlighet att definiera åtkomst och rättigheter
för enskilda användare eller grupper av användare.

Administrationsmodul
Administrationsmodulen ger en kemikalieöversikt för företaget. I modulen registreras vilka
kemikalier som används på de olika avdelningarna i företaget. Med utgångspunkt på företagets
organisationsstruktur sätts de olika registreringsnivåerna.

Skyddskort
Denna modul är främst avsedd för att ge en snabb översikt över kemikalieanvändning, risker
och skadebegränsande åtgärder vid en akutsituation. Skyddskortsmodulen söker upp,
kombinerar och presenterar information från administrationsmodulen och från säkerhetsdatablad
i databasen. Vid brand är det enkelt att få information om vilka de brandfarliga kemikalierna
är och var de förvaras. Information om lagrad mängd och lämplig brandsläckningsmetod hämtas enkelt ifrån systemet.
På samma sätt kan information genereras om hälsofara, spill, skyddsutrustning och
reaktivitet. Modulen används även till att skriva ut nödkort om brand, skyddsutrustning,
hantering av spill och avfall, hälsofara och förstahjälpen.

Etikettmodul
Omärkta kemikalier i verksamheten är en säkerhetsrisk. Ett korrekt ifyllt säkerhetsdatablad
innehåller nödvändig information för att skriva ut etiketter. Modulen sammanställer denna
information automatiskt till godkända etiketter enligt gällande lagstiftning.
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Riskmodul
Modulen för riskbedömning gör det lätt att bestämma risknivåer för varje kemikalie. CHESS®
paketet ger möjlighet att kombinera de inneboende riskerna med kemiska ämnen tillsammans med definierade risker vid exponering som orsakas av er lagring, användning och
hantering vid olika platser. Ni kan lägga in egna kriterier för hälsa, miljö och säkerhet, eller
enligt fördefinierad standard. Dessutom finns möjlighet att dra nytta av Bureau Veritas experter för att genomföra riskbedömningar.

Språkmoduler
Med hjälp av språkmodulerna skapas Säkerhetsdatablad på flera språk. Översättning
av säkerhetsdatablad och kemisk information är enkelt. När ett Säkerhetsblad är utarbetat på ett språk är det i princip färdigt på
övriga språk. Språken är länkade till varandra så att framtida revisioner av Säkerhetsdatabladen kräver minimalt arbete.
Språkmodulerna översätter även etiketter
och skyddskort.

Distributionsmodul
Kemikalieleverantörer har ofta ett omfattande arbete med att distribuera kemikalier och
säkerhetsdatablad. CHESS® kan automatisera det arbetet. Med hjälp av distributionsmodulen
kopplas CHESS® upp mot exempelvis order och faktureringssystemet för materialdistribution.
Säkerhetsdatablad för kemikalier skrivs automatiskt ut till kunder vid beställning.

Webbmodul
Det finns två webbmoduler. De består antingen av Web Management för användare av
kemikalier eller Web MSDS för leverantörer. Modulerna gör det enkelt att presentera
säkerhetsdatablad, skyddsblad m.m. för den egna personalen eller till kunder.
Informationen presenteras i ett Webbgränssnitt på Intranät eller Internet. Webblösningarna
gör det enkelt för användaren att hitta aktuell kemikalieinformation. Web Management för
användare av kemikalier gör kemikalieinformationen tillgänglig på företagets Intranät.

CHESS® Express
Med CHESS® Express kan användare komma åt programmet från Internet. Den här förenklar
både drift och underhåll av mjukvaran och CHESS® databas. Vi gör hela arbetet med den
tekniska driften och underhåll. Denna lösning erbjuds via vår ASP lösning.

CHESS® Hälsa Säkerhet & Miljö 7

CHESS®
Chemical Health Environment Safety System
Bureau Veritas har arbetat sig upp till att vara ett ledande företag inom kemi- och miljöområdet. Vi
har erfarenhet att samarbeta med några av världens största företag inom olika branscher. Vi har
insikt och förståelse för företagens position. Detta är fundamentet för ett starkt samarbete. Vi kan
verka både som strategisk och operationell sparringpartner.

Spring före dina konkurrenter. Var på framkant med kraven från
omgivningen. Det handlar om konkurrensfördelar. Om att ha de bästa
medarbetarna, den riktiga kodexen och sunda värderingar. Handlar
det om att skapa ett attraktivt varumärke och berätta din historia är
möjligheterna stora. Gör en skillnad. Och ägare, dina medarbetare
och dina kunder kommer att belöna dig. Bureau Veritas har lång
erfarenhet av att göra företag konkurrenskraftiga på globala
marknader.
Kunskap är själva kärnan av Bureau Veritas. Kunskap som står till ditt förfogande. Vi har den
nödvändiga kunskapen så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. Lagstiftningen och
marknadskrafterna är dynamiska. Låt oss ta hand om att hålla dig ajour med lagstiftningen. Vi gör
det med glädje.

Bureau Veritas Sverige AB
Fabriksgatan 13 | SE-412 50 GÖTEBORG
Tel: +46 (0) 31 60 65 00 | Fax: +46 (0) 31 13 39 73
info@se.bureauveritas.com | www.bureauveritas.se
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Ring oss om du vill veta mer. Vi ser gärna hur vi kan hjälpa er verksamhet.

