
Beïnvloeden van  
veiligheidsgedrag en -cultuur

SMART-Safety Digital Monitoring
 

Uw software voor het beheer, de monitoring  
en traceerbaarheid van uw HSE-beleid
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Meldingen van 
gevaarlijke situaties
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De software vereenvoudigt uw dagelijkse taken  
en brengt vier belangrijke workflows samen:

Beheer, monitoring en traceerbaarheid van
  
• Veiligheidskwartiertjes
• Meldingen van gevaarlijke situaties
• Safety checks
• Audits

U ziet meteen of uw bedrijf zich houdt aan de regels, snel de belangrijkste taken voltooit en de nodige 
corrigerende acties onderneemt en elke melding op de voet volgt. En omdat u uw HSE-processen volle-
dig onder controle hebt, neemt u ook doordachtere beslissingen om arbeidsongevallen te voorkomen.

DE KRACHT VAN EENVOUD
De digitale omzetting van uw HSE realiseren?  
Een fluitje van een cent met de SMART-Safety Digital 
Monitoring. U volgt gewoon de duidelijke stappen in 
de tool. U hebt de touwtjes in handen en weet altijd en 
overal wat de status is van elke vestiging. 
Resultaat: u heeft voortdurend het HSE-beleid van uw 
organisatie onder controle.

AUTOMATISCHE RAPPORTAGE
U voert alle gegevens in in het programma en krijgt, 
in één oogopslag, heldere analyses en rapporten voor 
uw management, interne betrokkenen en externe 
partijen. 

Dankzij SMART-Safety Digital Monitoring beschikt u einde- 
lijk over een tool om de organisatie van veiligheidskwartiertjes 
te beheren en te begeleiden!
 
Met de “Fullmark Digital”-optie krijgt u, elke periode én  
papier-loos, toegang tot alle bouwstenen van een nieuw  
veiligheidskwartiertje.

Fullmark heeft het concept “veiligheidskwartiertje” dooront-
wikkeld en biedt een geheel nieuwe aanpak om van deze  
veiligheidsmomenten een unaniem succes te maken!

Een fundamenteel gegeven in geval van een ongeval of van 
strafrechtelijke vervolging: voortaan kunt u alles wat uw bedrijf 
heeft aangewend om zijn werknemers bewust te maken ook 
BEWIJZEN. Elk overleg wordt geregistreerd in het systeem.

Toolbox Meeting 

BEHEER, MONITORING EN TRACEERBAARHEID  
VAN VEILIGHEIDSKWARTIERTJES

Gemoedsrust
U kunt bewijzen 

wat u heeft 
ingevoerd.

Traceerbaarheid
U kunt alles 
gedurende 

meerdere jaren 
achterhalen.

Digitaal
Gemakkelijk in 
te voeren want 

papierloos.

Participatieve
toolbox
Bijzonder 

efficiënte tools.

Voorbereiden 
veiligheidskwartiertje

uitvoering van 
het veiligheidskwartiertje

Traceerbaarheid Follow-upacties Monitoring algemene 
supervisie

Monitoring 
van de acties

Dashboard

Waaier met 100 vragen 
over veiligheid

Zoek 
de fouten

actie
poster

Rapport van 
het veiligheidskwartiertje

SAFETY

ROADBOOK

v3.0
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TOOLBOX MEETING

Video
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Les réponses

1. 
•  Sol glissant.

•  Sol abîmé.

•  Outils, câbles, objets au sol.

•  Heurt dans structure.

• É
•  Distraction (téléphone…).

•  Précipitation.

2.  
•  Maintenir l’ordre et la propreté.

•  Rester vigilant et être attentif.

•  Baliser les zones à risques.

•  Port de chaussures de sécurité en bon 

état.

•  Adapter ses déplacement aux conditions.

•  Ne pas s’encombrer et garder une bonne 

visibilité.

3.
Oui. Cela paraît évident et pourtant il n’est 

pas rare d’emprunter des raccourcis, pour 

gagner du temps, par habitude, parce 

que l’on ne se sent pas en danger... C’est 

lors de ces moments-là que les accidents 

surviennent.

4.
Vrai.
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Circul
ation

  

& Déplac
ements

1.  Quelles so
nt les principales 

causes des ch
utes de plain-pied ?

2.  Comment éviter les ch
utes de 

plain-pied ?

3.  Faut-il r
especter le marquage au 

sol et les zo
nes délimitées, m

ême 

si l’o
n constate qu’il n

’y a aucun 

engin à proximité ?

4.  Vrai ou faux ? Il y
 a énormément 

d’accid
ents d

omestiq
ues (p

arfois 

mortels) d
ans les escaliers.

QUESTIO
NS

de s
écur

ité
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In elke organisatie schuilen risico’s. De kunst is om ze tijdig te 
ontdekken, te melden en op te lossen. 

Met de mobiele applicatie (app) kan iedereen heel makkelijk 
gevaarlijke situaties en nieuwe waargenomen risico’s melden. 
Een foto, een beschrijving en een locatie zetten u op weg.
 
Via de software beheert u daarna alle gemelde bijna-ongevallen, 
gevaarlijke situaties en verbeterpunten op en koppelt ze aan 
de juiste acties.

Dankzij de automatische alerts en reminders wijst u gemakke-
lijker prioriteiten en taken toe. 

Het management kunt u informeren over de resultaten via de 
overzichtelijke statusrapporten en dashboards. 

Risk Reporter

BEHEER, MONITORING EN TRACEERBAARHEID  
VAN MELDINGEN VAN GEVAARLIJKE SITUATIES

Mobiel
U meldt de risico’s 

via uw tablet  
of smartphone.

Follow-up
Borging van alle 

correctieve acties.

Traceerbaarheid
Opvolging van 
alle acties en 

vergelijking met 
vorige jaren.

Zero-tolerance
Breng alle 
gevaarlijke 
situaties en  

bijna-ongevallen 
in kaart.

SMART-Safety Digital Monitoring : een waardevolle tool om uw 
observaties (Safety checks of Safety walks) voor te bereiden,  
te organiseren en te begeleiden.

U stemt de vragen en checklists volledig af per vestiging.

De uitvoering kan door uzelf of door een collega worden  
gedaan met de handige app. 

Alle rapporten en correctieve acties komen rechtstreeks in de 
software. Zo krijgt u een duidelijk inzicht van de waarnemin-
gen, knelpunten en te nemen acties. 

En uw management? Die overtuigt u met duidelijke rapporten.

Safety Checks

BEHEER, MONITORING EN TRACEERBAARHEID  
SAFETY CHECKS

Mobiel
U beantwoordt alle 
vragen en checklists 

via uw tablet of  
smartphone.

Follow-up
Borging van alle 

correctieve acties.

Traceerbaarheid
Opvolging van 
alle acties en 

vergelijking met 
vorige jaren.

Efficiënt
Altijd en overal 

beschikbaar voor 
iedereen in uw 

organisatie.

Voorbereiden checklist 
voor safety check

Start

Monitoring & controle

DashboardActierapport

Einde Corrigerende acties

Gevaarlijke 
stoffen

Rapport safety check

Arbeidsmiddelen 
en werkplekken

Orde en netheid

Thèmes
Safety checks

Ergonomie

Lawaai

Brand

Neem foto

Bepaal 
locatie

Selecteer 
categorie

Verzend

Wijs taak toe

Beheer

Maak 
rapport
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SMART-Safety Digital Monitoring begeleidt u bij uw risicopeilin-
gen op de werkvloer op het gebied van veiligheid en milieu. Van 
een observatieronde, rondgang, werkplaatsanalyse tot een 
certificatie-audit (ISO), inspecties of projectmanagement. 

U stemt de doelgerichte vragen en checklists volledig af per 
vestiging.

De uitvoering kan door uzelf of door een collega worden  
gedaan met de handige app. 

Alle antwoorden en correctieve acties komen rechtstreeks in 
de software. Zo krijgt u een duidelijk inzicht van de knelpunten 
en te nemen acties.

En uw management? Die overtuigt u met duidelijke rapporten.

Audit Manager

BEHEER, MONITORING EN TRACEERBAARHEID  
VAN AUDITS

Voorbereiden 
audit

Monitoring globale 
supervisie

Automatische workflow

Dashboard
Collega’s om 
hulp vragen

Grondige 
evaluatie

aan de juiste 
persoon

op het juiste 
moment

De juiste vragen 
stellen

?

?!?
Uw auditvragenlijsten

Checklists

?
?
?
?
?

Controle
Status van  

de conformiteit 
per vestiging en 
per vakgebied.

Mobiel
U beantwoordt 
alle vragen en 
overloopt alle 
checklists via  

uw tablet  
of smartphone.

Follow-up
Borging van alle 

correctieve acties.

Traceerbaarheid
Opvolging van 
alle acties en 

vergelijking met 
vorige jaren.

• De kracht van eenvoud
• Digitalisering van uw HSE-beleid
• Perfecte integratie in uw SMART-Safety-programma
• Vereenvoudiging van dagelijkse taken
• Traceerbaarheid – bewijzen wat werd ingevoerd
• Analyses en rapporten in één oogopslag
• Een gestructureerde en gedeelde opvolging
• Algemene supervisie waar u ook bent

De voordelen
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Beïnvloeden van  
veiligheidsgedrag en -cultuur

Eenvoudige en snelle 
implementatie

Focus op wat belangrijk is. 
 We begeleiden u door het snelle 

installatieproces.

Automatiseer alerts en 
herinneringen 

Vereenvoudig uw communicatie door  
automatische meldingen, alerts  
en herinneringen in te stellen.

Mobiel
U meldt de risico’s via tablet  

of smartphone.

Participatieve 
toolbox
Bijzonder 

efficiënte tools.

Traceerbaarheid
Opvolging van alle acties  

en vergelijking met vorige jaren.

Gecentraliseerd beheer en 
opvolging van de veiligheid 

Verbeter uw processen door prioriteit 
te geven aan risico’s, acties toe te 

wijzen en snel resultaten te evalueren. 

ESPAÑA
Tél. : +34 934 57 74 16
Fax : +34 932 07 01 31
Mail : info@fullmark.es

www.fullmark.es

FRANCE
Tél. : +33 1 84 88 00 85
Fax : +33 1 84 88 00 86
Mail : info@fullmark.fr

www.fullmark.fr

NEDERLAND
Tél. : +31 858 88 14 38
Fax : +31 858 88 14 39
Mail : info@fullmark.nl

www.fullmark.nl

BELGIQUE
Tél. : +32 67 34 77 00
Fax : +32 67 34 77 09
Mail : info@fullmark.be

www.fullmark.be


