Safety ﬁrst
Digitale hulpmiddelen en oplossingen voor uw Gevaarlijke
Stoffen gerelateerde activiteiten

Met DGOffice verkrijgt u overzicht van
producten, documenten, etiketten, en
veel meer- alles in één systeem. U kunt
relevante informatie over de verwerking
van chemicaliën opvragen, inclusief
aanbevelingen voor opslag en gebruik. Dit

Inhoudsopgave

creëert een totaalbeeld en biedt een
structuur die het beheer van chemicaliën
sterk vereenvoudigt. Veiligheidsinformatiebladen, werkplaatsinstructies, beheer van
gevaarlijke goederen en chemicaliën: met
DGOffice combineert, presenteert en
distribueert u uw documenten op de
eenvoudigste-, en meest-efficiënte manier.
Door middel van één systeem verkrijgt u
een krachtige set hulpmiddelen, waarmee
u eenvoudig aan regelgevingen voldoet in
diverse talen. Wanneer informatie op één
plek wordt bewerkt, implementeert het
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systeem deze wijzigingen automatisch op
alle andere relevante plaatsen.

Bij het beheer van gevaarlijke stoffen is het
een topprioriteit om risico’s te beperken of
te minimaliseren. DGOffice ondersteunt u
daarbij- in álles. DGOffice in het kort:
• Helpt u concentreren op wat u nodig hebt
of wilt doen met uw gevaarlijke stoffen;
• Biedt u inzicht in wat wel en niet verplicht
is in productie, behandeling, handel, opslag
en transport;
• Vervult alle vereiste documentatie en
etikettering;
• Behoudt controle over processen;
• Voldoet continue aan de regelgeving;
• Minimaliseert uw risico’s tegen redelijke
kosten.
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Meer informatie over de integratie van geautomatiseerde
oplossingen voor gevaarlijke stoffen beheer en het onderhouden
van gegevens is te vinden in de brochure "Services".

Elementen van DGOffice’s portfolio
DGOffice biedt een compleet assortiment softwaremodules ter ondersteuning van organisaties in alle
aspecten van het beheer van gevaarlijke stoffen. Het modulaire ontwerp zorgt ervoor dat louter de vereiste
softwaremodules benodigd zijn. Wanneer uw behoeften veranderen, volstaat een enkele muisklik voor
uitbreiding. Afgezien van de basisprincipes zoals opgenomen in de kernapplicatie, DG General, biedt elke
module een uitgebreide reeks functies, ontwikkeld voor een specifiek bedrijfs- of industriesegment. Allemaal
delen ze deze identieke belofte: het genereren van adequate, foutloze en actuele informatie en documentatie
tegen de voor u kleinst-mogelijke tijdsinvestering.

Biedt basisinformatie en bevat alle primaire functies, waardoor DGOffice kan worden geïmplementeerd,
gebruikt en onderhouden.

Omvat alle benodigdheden voor vervoer door de lucht, over zee, over de weg, per spoor, over de
binnenwateren en per Noorse binnenlandse veerboten.

Vereenvoudigt de omgang met gevaarlijke stoffen. Er zijn afzonderlijke modules voor Notification TO
Captain (NOTOC) en acceptatie van goederen.

Biedt de vereiste informatie en documentatie-, inclusief gedetailleerde instructies ten behoeve van het opslaan
en verwerken van gevaarlijke stoffen.

Benodigde middelen bij het productieproces van goederen met een gevarenrisico, zoals SDS-creatie,
werkplaatsinstructies en GHS-etikettering.

Een uitgebreide set hulpmiddelen voor verscheidene taken: van het aanmaken en afdrukken van uw eigen
verzendetiketten tot het bouwen en onderhouden van uw eigen gevaarlijke stoffen-databestand.

Stroomlijnt het totale proces gerelateerd aan uw verzenddocumentatie en luchtvrachtbrieven.
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De vanzelfsprekende keuze voor Gevaarlijke Stoffenbeheer

DG General; het kerncomponent dat alle primaire

DG General bevat:

hulpmiddelen en functies biedt voor het

• Gevaarlijke stoffen informatie: omvat

implementeren, uitvoeren en beheren van onze

databestanden met informatie over stoffen en

softwareoplossingen. Met DGOffice bespaart u

over regelgeving;

tijd en dus geld, omdat dit systeem al het nodigde

• Beheer van zakelijke relaties: bevat alle

papierwerk verwerkt, vanaf vereiste gedrukte

details van o.a. afzenders, klanten, geadresseerden,

formulieren en documenten tot zelfklevende

transportbedrijven en leveranciers, hetgeen slechts

materialen. Bovendien biedt DGOffice de nieuwste

door bevoegde gebruikers kan worden ingezien

wettelijke informatie met één druk op de knop. U
hoeft het niet zelf meer op te zoeken of aparte

en bewerkt;
• Klant- en gebruikersbeheer: registratie en

bestanden bij te houden om op de hoogte te

onderhoud van gebruikers, gebruikers-ID’s,

kunnen blijven.

wachtwoorden, modules en functies van uw bedrijf;
• Bestellen en licentieverlenging: verstrekt een
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DGOffice is ontwikkeld als een volledige online

overzicht van welke modules u hebt besteld en

applicatie, wat betekent dat u er altijd en overal

hoeveel licenties u heeft gekocht, en voor wie.

toegang toe heeft. Tot slot, kan het binnen uw eigen

Hiermee kunt u gebruikers toevoegen en licenties

netwerkomgeving worden geïnstalleerd, zoals een
intranet of op stand-alone computers.

verlengen, plus nieuwe modules bestellen;
• Bedrijfsbeheer en informatie: in deze sector
worden uw bedrijfsgegevens bijgehouden. Hier kunt u
bijvoorbeeld uw agent selecteren.

air
Lucht I Zorg voor veilige vluchten
Aangezien luchttransport van gevaarlijke stoffen veel
strikte regels en voorschriften omvat, biedt de Air
Module alles om te voldoen aan alle toepasselijke
regels en voorschriften. Het maakt het eenvoudig om
de goederen op de juiste wijze te vervoeren, voorzien
van nauwkeurige- en regelconforme documentatie.
Niet-naleving van voorschriften en regelgeving kan in
lange wachttijden en hoge boetes resulteren.
Deze module ondersteunt ook de ESG-01-staatvariatie,
Regelgeving informatie

waarvoor het gebruik van een Spaans / Engels document

DGOffice biedt alle noodzakelijke wettelijke informatie

vereist is, en de Chinese IATA-verklaring.

om uw zending voor te bereiden. De verpakkingsinstructies
zijn gerangschikt per UN-nummer, en informatie over

Documentatie

speciale bepalingen, land- en vervoerdersvariaties,

Correcte documentatie is cruciaal voor transport van

uitgezonderde hoeveelheden, en labels & markeringen

gevaarlijke stoffen door de lucht. Juist daarom zijn in DGOffice

kunnen op het scherm worden bekeken of voor elke

de voorbereiding van de afzendersverklaring en andere

afzonderlijke substantie worden afgedrukt. Het afgedrukte

informatievereisten- zoals autorisaties en vergunningen- sterk

document is conform de IATA-norm.

geautomatiseerd. Dit reduceert tijdsbeslag en foutkans aanzienlijk.
Verpakken
Elk UN-nummer wordt per verpakkingsgroep vermeld
om de verpakkingsinstructie- en daarmee de toegestane
verpakkingstypen te kunnen bepalen. DGOffice faciliteert
eventuele gecombineerde verpakking van meerdere stoffen
in één pakket; tevens zijn segregatieregels voor alle stoffen
ingebouwd om te kunnen bepalen of deze wel samen
mogen worden verpakt. Ook wordt de Q-waarde
automatisch berekend.
Radioactieve materialen en explosieven brengen ieder eigen
specifieke vereisten met zich mee. DGOffice ondersteunt
beiden en begeleidt u in de diverse informatieprocessen.
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air
Zee I Volle kracht vooruit
Vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

Certificate. DGOffice ondersteunt ook

dient plaats te vinden volgens de

het invullen van zending gegevens (zoals

International Maritime Dangerous Goods

containernummer, -type en -grootte), naast

(IMDG) Code. Deze uitgebreide reeks

identificatie van het zegel, voertuigregistraties,

regels en voorschriften is ontwikkeld als

enz. Verschillende lay-outs zoals SITPRO,

een uniforme internationale gedragslijn, die

Australische AMSA en tweetalige

betrekking heeft op verpakking,

documenten worden tevens ondersteund.

containerverkeer, stuwage en scheiding van
onverenigbare stoffen.

Verpakking
DGOffice ondersteunt het samen verpakken van meerdere
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De module Zee van DGOffice maakt het mogelijk

stoffen in één pakket, en om te bepalen of deze wel samen kunnen

om goederen op de juiste manier te verzenden,

worden verpakt, zijn segregatieregels voor elke stof ingebouwd.

vergezeld van nauwkeurige en conforme documentatie.

Goederenscheiding in containers wordt automatisch gecontroleerd,

Niet-naleving van deze regels en voorschriften kan

en het resultaat wordt op het scherm getoond. Deze controle

leiden tot fikse vertragingen en boetes, om nog maar te

vindt plaats voor elke stof die aan uw zending wordt toegevoegd.

zwijgen van de risico's bij onjuiste segregatie- of stuwage

Sommige stoffen vereisen de toewijzing van specifieke

aan boord van een schip.

segregatiegroepen, waar andere mogelijk als water-verontreinigend
dienen te worden aangegeven. Radioactieve materialen en

Informatie over regelgeving

explosieven hebben zo hun eigen specifieke vereisten, en ook dat

De IMDG-Code omvat vele gedetailleerde

ondersteunt DGOffice.

aanbevelingen, zoals advies over terminologie, verpakking,
etikettering, stuwage, segregatie en behandeling, en hoe
te handelen in nood. DGOffice biedt alle noodzakelijke
wettelijke informatie om uw zending voor te bereiden. De
informatie wordt weergegeven per UN-nummer, dat kan
worden afgedrukt op een zogenaamd "Regulatory
Information Sheet". EmS, Speciale Bepalingen,
verpakkingsinstructies, opslag, en Limited- & Excepted
Quantities: alle informatie is beschikbaar.
Documentatie
Voorbereiding van de afzendersverklaring en de Verified
Gross Mass Declaration met betrekking tot gevaarlijke
stoffen is in DGOffice vergaand geautomatiseerd.
Afgedrukte documenten voldoen aan het Multimodale
Gevaarlijke Stoffen document zoals voorgeschreven in de
IMDG-Code, inclusief het Container / Vehicle Packing

road
Weg I

Blijf op de goede weg

Wegtransport van gevaarlijke stoffen is onderworpen
aan veel regels en voorschriften. De module Weg is een
zeer efficiënte- en nauwkeurige tool die helpt bij het
plannen van uw transport, het optimaliseren van
gemengde lading, en het berekenen van de maximaal
toelaatbare massa. Deze bevat uitgebreide informatie
over Europese ADR, US 49 CFR, Canadese TDG en
Australische ADG-voorschriften. De software biedt alle
informatie en documentatie via één muisklik. Dit verzekert
u van kostenefficiënte planning, plus veilig transport.
Als goederensoorten onverenigbaar zijn voor gecombineerd
transport, waarschuwt de software de gebruiker en biedt
suggesties hoe dit probleem op te lossen. DGOffice helpt

Checklists voor chauffeurs

u om aan de regels te voldoen, en om kostbare- en

Deze module biedt u een complete- en praktische checklist

tijdrovende fouten plus onzorgvuldigheden te voorkomen.

voor chauffeurs, met daarin gedetailleerde informatie over
de uitvoering van elk specifiek transport van gevaarlijke

De module produceert snel de benodigde transport-

stoffen. Het bevat informatie over de vereiste uitrusting,

documenten. Dit zorgt voor accurate communicatie,

instructies t.b.v. het laden en stuwen, evenals aanwijzingen

voorkomt misverstanden en reduceert wachttijden.

en andere handige tips om te blijven voldoen aan de
voorschriften.
ADR
Bij grensoverschrijdend vervoer vereist de ADR-regelgeving
vaak documentatie in diverse talen. DGOffice verzorgt dit
automatisch: de landinstellingen van de afzender en de
geadresseerde bepalen de gebruikte talen.
Als het gebruikte transportvoertuig voor ADR niet volledig
is uitgerust, of als er geen ADR-gecertificeerde bestuurder
beschikbaar is, gelden er limieten voor het vervoer van de
goederen. De module Weg maakt het gemakkelijker om
binnen deze limieten te blijven. Bovendien wordt de 1000punten check automatisch berekend.
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road
Schriftelijke Instructies
Aanwijzingen voor de chauffeur bij noodgevallen,
bekend als Schriftelijke Instructies, bevatten alle
vereiste informatie in geval van incidenten en
ongevallen met gevaarlijke stoffen. Via deze
module zijn de instructies beschikbaar in tenminste
33 talen. Alles voldoet geheel aan de vereisten
zoals gespecificeerd in de ADR-voorschriften.
49CFR en TDG
Een vrachtbrief wordt snel geproduceerd, kan
worden gepersonaliseerd, en omvat instructies voor
noodgevallen (Emergency Response Guides - ERG).
Voor Canada is de vrachtbrief in het Engels en Frans.
De module begeleidt u bij specifieke informatievereisten, zoals de Reportable Quantities (RQ) volgens
de US 49CFR, of het Emergency Response Assistance
Plan (ERAP) voor TDG.
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ADG – Emergency procedure guide
Naast de aangifte voor gevaarlijke stoffen, produceert
het systeem ook toepasbare noodprocedure
handleidingen (Emergency Procedure Guides - EPG),
waarbij de ADG-voorschriften worden opgevolgd.
Om te bepalen of aanbrengen van gevaarsborden
(placards) van toepassing is op de lading, is een
calculatiemethode opgenomen in de module,
welke aangeeft of u de limieten overschrijdt
of niet.

rail
Spoor I Altijd op het juiste spoor
Gebaseerd op de Europese RID-verordening, bevat deze module
regel-conforme informatie zoals de database met gevaarlijke stoffen,
de verpakkingsinstructies, plus variaties en bepalingen waarmee u uw
zendingen via het spoor kunt beheren. De “piggyback”-optie en
verbindingen met de multimodale opties ten behoeve van weg- en
zeevervoer zijn inbegrepen.

Binnenwateren I Volg de stroom
De ADN-verordening vormt de basis voor deze module en bevat de tabellen
A en B van de lijst met gevaarlijke stoffen, evenals tabel C-, bedoeld voor
transport in tankschepen. Net als bij de andere transportmodules in DGOffice,
is wetsconforme informatie voor de gebruiker beschikbaar, voor het genereren
van al het benodigde papierwerk met betrekking tot het transport van
gevaarlijke stoffen via de binnenwateren, zowel verpakt als in bulk.
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Noorse binnenlandse veerboten I

Drijvende kracht

Noorwegen bevat vele eilanden, en een veerboot is dan een effectief
vervoermiddel. Omdat daarbij doorgaans niet alleen de veerboot als
vervoersmiddel dient, maar ook wegtransporteenheden, zijn vaak zowel ADR
als IMDG van toepassing. Andere belangrijke factoren zijn zowel het type
veerboot als het maximaal toegestane aantal passagiers per schip. Deze module
beoordeelt of het wel is toegestaan gevaarlijke stoffen te vervoeren, waarbij
rekening wordt gehouden met de diverse beïnvloedende factoren.

notoc
NOTOC I NOtiﬁcation TO Captain
Luchtvracht brengt strenge voorschriften en regels-, plus
strenge veiligheidsmaatregelen met zich mee. In geval van
gevaarlijke stoffen dient de gezagvoerder van het vliegtuig
op de hoogte te worden gebracht van de exacte locaties
van dergelijke zendingen in de laadruimte.
De module NOTOC (NOtification TO Captain)
genereert de juiste rapportage aan de bevelvoerende
piloot. Met behulp van de importfunctie voor volledige
afzendersverklaringen vergt dit complete proces slechts
enkele minuten. De hele afzendersverklaring wordt
opgesteld in e-freight XML-standaard of door
handmatige invoer in de wizard.
partners welke ook DGOffice gebruiken, of door een
De wizard
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gecreëerd exemplaar in PDF of XML te verzenden.

De juiste Proper Shipping Names plus andere details vult
de wizard zelf in, om te garanderen dat correcte gegevens

Kernfuncties van de NOTOC module:

worden ingevoerd. Daarnaast kunnen 'All Packed in Ones'

• De historie van uw NOTOC's kan worden opgeslagen,

en 'Overpacks' worden gecreëerd in de NOTOC-module.
Wellicht overbodig te vermelden is dat ook voor
berekening van de Q-Waarde wordt gezorgd. Dit bespaart

conform de wettelijke vereisten;
• Compleet softwareprogramma met kant-en-klare oplossingen
voor adequaat beheer en controle van NOTOC's;

tijd, omdat de meeste gegevens uit de interne database

• Complete databank van gevaarlijke stoffen;

worden geladen. Nog meer tijd en efficiëntie worden

• Eenvoudige aanmaak van NOTOC's;

verkregen door NOTOC's direct online te delen met

• Creëer uw eigen databank met technische / chemische namen;
• Importoptie t.b.v. afzendersverklaringen;
• Verzenden naar andere DGOffice-gebruikers, ook als PDF of
XML;
• Gebruiksvriendelijke interface;
• Uw bedrijfslogo is te plaatsen op NOTOC;
• Aanvullende informatiebladen en noodprocedures worden
automatisch afgedrukt.

acceptance
Acceptatie I

Correcte goederenafhandeling

Een belangrijk onderdeel van het gehele luchttransport-

DGOffice, kunnen ze aan een vlucht worden toegekend door

proces is de acceptatie van zendingen door de

ze op NOTOC te zetten en een positie aan boord van het

grondafhandelingsagent of luchtvaartmaatschappij.

vliegtuig toe te kennen. Automatische controles voorkomen dat
meerdere ULD's op één enkele positie kunnen worden gepland.

Verzamellijst en checklist
De module Acceptatie is een geweldige hulp bij de

De module biedt diverse opties en instellingen, evenals

vereiste gegevensinvoer, en zorgt ervoor dat alle vereiste

rapportagefuncties om de module aan te passen aan uw

documentatie met de vracht wordt meegezonden. Dit

behoeften, en om de efficiëntie van uw loodsprocedures te

voegt significante extra opties toe aan de NOTOC-

verbeteren. Het programma voorkomt dat ongeverifieerde

module. Allereerst kunt u hiermee de verzamellijst

vracht in ULD's wordt geladen, of het toewijzen van taken

activeren. Dit is een overzicht van alle inkomende

door onbevoegde werknemers.

gevaarlijke stoffen en andere speciale lading in uw loods.
U “ontvangt” virtueel alle aangeboden zendingen in uw
loods, zonder dat u ze onmiddellijk aan een vluchtNOTOC behoeft toe te voegen.
Ten tweede kunt u tijdens het invoerproces met behulp
van de verzamellijst per zending onmiddellijk de inhoud
van het document controleren. De wizard toont u de op
de afzendersverklaring te reproduceren informatie op basis
van UN-nummer, verpakkingsgroep en type vliegtuig. Het
ondersteunt “All Packed in Ones”, Q-Waarde
berekeningen en “Overpacks’.
Bovendien kunt u na het invoeren van de aangifteregels
een acceptatie-checklist voor het magazijn activeren en
afdrukken om te zien of de geleverde vracht overeenkomt
met de informatie op de aangifte. Indien correct, dan
kunnen die regels worden afgevinkt als zijnde geaccepteerd
in DGOffice. Daarna zijn deze regels beschikbaar om Unit
Load Devices (ULD's) te beladen met de ULD-wizard.
ULD
Met de ULD-wizard behoeft u slechts regels uit de
gecontroleerde vrachtlijst te selecteren, om deze in een ULD
te laden. Volledige regels, of een deel ervan, kunnen worden
geladen. Nadat de ULD's zijn aangemaakt of beladen in
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Seveso
SEVESO I Bescherm mens en milieu
De Seveso-module is toegevoegd aan DGOffice

toegevoegd of via een sjabloon ineens worden ingevoerd-

als de totale documentatie- en informatieoplossing

aldus veel tijd, middelen en kosten besparend.

voor behandeling en opslag van gevaarlijke stoffen en
chemicaliën. Het vereenvoudigt de implementatie en

Seveso calculatie

helpt te voldoen aan de criteria van de Seveso III-

Hier dienen de hoeveelheden, de fysieke status

richtlijn. Vereiste informatie en documentatie worden

(bijvoorbeeld vloeistof of gas) en de CLP-classificatie van

verstrekt, gebaseerd op CLP-indeling, inclusief

het product te worden ingevoerd. Wanneer u de SDS-

gedetailleerde instructies voor opslag en behandeling

modules in uw account hebt geactiveerd, kunt u gegevens

van gevaarlijke stoffen. Bovendien bevestigt de module

uit de SDS's selecteren. Het systeem zal op dat moment

of uw producten volgens de richtlijn als gevaarlijk

de Seveso-classificatie uitvoeren.

worden beschouwd.
Veiligheidsrapportage
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Nakomen van regelgeving

De rapportage die deze module produceert, is conform

Om betere bescherming van mens en milieu te

aan de Seveso III-richtlijn. Met name bevat dit rapport

waarborgen, is de richtlijn van toepassing op alle soorten

gegevens over de producten die binnen de werkingssfeer

bedrijven, dus niet slechts op bedrijven in de chemische

van de Seveso-richtlijn vallen; of de hoeveelheid van elk

sector. Onze Seveso-software helpt om in enkele

van de producten de bovengrens overschrijdt of lager ligt

simpele stappen aan de regelgeving te voldoen.

dan de ondergrens; de status van de vestiging ten opzichte
van onder- en bovengrens met betrekking tot de

De Seveso-module is ontworpen om de gebruiker te
voorzien van basisrapportage die een Seveso-vestiging
nodig kan hebben om aan te tonen dat men voldoet
aan de eisen van de richtlijn.
Seveso check
Op basis van de invoer van het CAS-, EG- of
indexnummer van de stoffen, bevestigt het systeem
of de ingevoerde stoffen in uw chemische inventaris
geclassificeerd zijn als gevaarlijk- of niet volgens de
richtlijn. Meerdere items kunnen handmatig worden

inrichtingseisen, plus de van toepassing zijnde voorschriften.

SDS
SDS I Safety Data Sheet -

Veiligheidsinformatieblad

De SDS module is een onmisbaar hulpmiddel bij het
implementeren van alle informatievereisten, daarmee
op een eenvoudige manier voldoend aan het wereldwijd
geharmoniseerd systeem voor classificatie en etikettering
van chemicaliën (GHS). Deze module kan naadloos
worden geïntegreerd met de modules Chemicals Labeling
(CLM) en Eigen Artikelen van de DGOffice-portfolio. Bij
het genereren van een SDS in de Basic- of Editor-module,
wordt alle benodigde informatie voor het etiket
bijeengebracht vanuit de CLM-module.
Gebruikers- en groepsbeheer
Essentiële- en industrie-brede functionaliteit

Niet alle gebruikers zijn chemici, en niet alle gebruikers

Voor chemische fabrieken, externe magazijnen, importeurs

behoeven toegang te hebben tot alle beschikbare gegevens.

en (internationale-) handelsorganisaties is deze module

Om die reden beschikt de SDS-module over uitgebreide

een must. Deze bestaat uit twee hoofdelementen:

beheerdersopties, zoals groepsbeheer. Organisatorische

• Basis Module: stelt gebruikers in staat om de SDS’s

groepen kunnen worden gedefinieerd via locatiebeheer, op

van toeleveranciers te koppelen aan eigen producten,

elk individu toegesneden toegangsrechten, plus functionele

en biedt reeds de SDS-kern-functionaliteit. Door middel

beperkingen. Een gebruiker kan eenvoudig worden

van deze sub-module kunt u chemische informatie

toegewezen aan een groepsprofiel, resulterend in het

binnen uw organisatie verspreiden, en gebruikers

onmiddellijk effectief worden van alle toegewezen rechten

toegang verlenen op basis van hun groepsrechten.

en beperkingen van die gebruiker.

Optioneel kan vervangend beheer worden toegevoegd.
• Editor Module: stelt gebruikers in staat om een SDS
te creëren.

Organigram
Landen, organisaties en afdelingen kunnen eenvoudig worden
aangemaakt met precies de vereiste gebruikerstoegang. Elk

SDS’s kunnen worden gecreëerd conform de gekozen

individu heeft louter toegang tot informatie die voor hem of

regelgeving, waaronder Classification, Labeling & Packaging

haar van belang is, zonder de voordelen van een sterk-

(CLP) voor Europese landen, en HazCom voor de USA. In

geautomatiseerde grootschalige operatie in gevaar te brengen.

één enkel systeem verkrijgt u een hulpmiddel waarmee u

Precies de gezochte informatie vinden, gaat eenvoudig en

probleemloos regulering, taal en vele noodzakelijke updates

snel dankzij de krachtige zoekfunctie.

kunt aanpassen.
Werkplekinstructies en Maatregelenkaart
Stoffen- en informatie databank

Arbo- en veiligheidsvoorschriften zijn van toepassing op bijna

Het hart van de SDS-module vormt de stoffendatabank.

elke activiteit met betrekking tot chemicaliën. De OHS-

Deze bevat een enorme bibliotheek met standaardzinnen

gerelateerde modules in DGOffice voorzien hierin door

in alle gangbare talen. Daarnaast kunnen standaardzinnen

creatie van diverse formulieren en rapporten op basis van uw

voor bewerkingsdoeleinden worden gekopieerd om in

SDS's, zoals een Maatregelenkaart of een Werkplekinstructie

uw individuele wensen te voorzien of-, als alternatief, om

(WPI). Met werkplek-gerelateerde instructies plus eenduidige

eigen zinnen in de vereiste talen te creëren.

symbolen, worden werknemers voorzien van effectieve
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SDS
informatie over de omgang met

Afgezien van CLP kan de module

chemicaliën, en hoe in de eigen

het gehalte aan vluchtige organische

werkomgeving te reageren op

stoffen berekenen.

ongevallen en incidenten. Dit alles
resulteert in verbeterde veiligheid

Rapportage opties

voor alle betrokkenen.

DGOffice biedt de mogelijkheid om
rapporten vanuit bestaande SDS's te

Archiveren

genereren. Rapporten worden voor u

Alle eerder gepubliceerde SDS-

op maat gemaakt, op basis van vele

versies worden in het archief

filteropties. Vooraf-gedefinieerde

opgeslagen. Een gearchiveerd

rapporten zijn ook beschikbaar, zoals

document kan niet meer verwijderd

RNNP-rapportage, blootstellings-

noch gereactiveerd worden.

scenario-rapporten en REACHkandidaat lijsten. Alle rapporten kunnen

Risicomatrix

naar een spreadsheet-indeling worden

De risicomatrix toont het

omgezet.

omgangsrisico voor een bepaalde
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stof, daarbij blootstelling aan gebruikers in aanmerking

SDS Order

nemend. De module biedt een standaardadvies voor

Als er voor een specifiek product geen SDS beschikbaar is,

elke afzonderlijke R- en H-zin, wat handmatig kan

of wél beschikbaar maar niet in de juiste taal, kan een interne

worden overschreven. De matrix bevat drie soorten

opdracht worden geplaatst. De binnen de organisatie voor

risico's: veiligheid, milieu en gezondheid (HSE).

de aanmaak van SDS verantwoordelijke persoon, dient bij
orderontvangst actie te ondernemen. Bestellingen kunnen

Calculatie module

met deze tool worden geplaatst en geverifieerd, en ook een

De receptfunctionaliteit somt stoffen en/of prémelanges

statusupdate kan worden getoond, zoals “order in

op die een eindproduct vormen en kunnen worden

behandeling” of “order afgerond”.

overgezet naar SDS's. Recepten worden voornamelijk
gebruikt om een algemene CLP ten behoeve van SDS

SDS Editor

te berekenen. Prémelanges zijn clusters van één of meer

De SDS-editor is de tool waarmee u de 16 SDS-secties

stoffen en/of prémelanges met aanvullende informatie.

creëert; deze in andere talen kunt omzetten, en ze kunt

Als een recept aan de SDS is gekoppeld, kunnen

publiceren binnen de organisatie en naar klanten. Een SDS

prémelanges zich gedragen als een “nieuw bijgevoegd

kan worden gemaakt voor afzonderlijke stoffen en mengsels,

SDS”, waardoor hergebruik van gelijke combinaties van

en allemaal conform de verkozen voorschriften. De gebruiker

stoffen/voormengsels bij veel recepten mogelijk is.

wordt stap voor stap door alle secties geleid. Gegenereerdeof geselecteerde gegevens worden ook in andere secties

Met de SDS CLP-calculatiemodule kunt u- gebaseerd op

automatisch opnieuw gebruikt. Correcte invoer wordt

door u in de receptmodule ingevoerde gegevens-

geselecteerd met behulp van wizards. Zo zal bijvoorbeeld

automatische CLP-berekeningen uitvoeren. Het gebruikt

niet elke chemicus iedere SDS doornemen om te controleren

het percentage van elk receptcomponent, samen met de

of er iets is gewijzigd voor sectie 14, wanneer een nieuwe

ingevoerde drempelwaarden, fysieke staat en andere

verordening is gepubliceerd. Dit is waar de werkelijke

kenmerken van elke stof, om classificatie van het totale

meerwaarde van het DGOffice-systeem zichtbaar wordt

mengsel van componenten in het product te bepalen.

tijdens het zoeken naar de transportgegevens.

SDS
Master SDS
Creëer een gestandaardiseerde / Master SDS voor
bepaalde producten, en koppel deze aan andere SDS's
van producten met vrijwel dezelfde samenstelling,
bijvoorbeeld verf in verschillende kleuren. Benut de
Master SDS om een nieuwe sub-SDS aan te maken, en
alle details worden automatisch gekopieerd vanuit de
Master SDS. Als de Master SDS wordt gewijzigd, past
de software automatisch ook alle gekoppelde sub-SDS’s
daarop aan.
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SDS
CLM I Chemicals Labeling Module
GHS implementatie vereenvoudigd
Distributie van chemicaliën zonder de juiste
identificatie-etiketten is verboden. De Chemicals
Labeling Module (CLM) is het onmisbare
hulpmiddel om op eenvoudige wijze te kunnen
voldoen aan het Globally Harmonized System
voor classificatie en etikettering van chemicaliën

magazijnen, importeurs en (internationale)
handelsorganisaties. Deze functionaliteit bevat onder andere
pictogrammen, voorzorgsmaatregelen, terminologie, gevaarlijke
stoffen verklaringen en kenmerking van leveranciers.
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Indien gewenst, is de software beschikbaar in alle gangbare talen.
Als het distributieland wordt gewijzigd, worden automatisch ook
de etiketteksten vertaald.

(GHS). Standaard etiketontwerpen zijn beschikbaar,
of eigen lay-outs kunnen worden gecreëerd met de
ontwerpwizard. Deze module integreert naadloos
met de modules Own Articles en Safety Data Sheets
(SDS). Bij gebruik in combinatie met de modules
SDS Basic en SDS Editor worden etiketgegevens
rechtstreeks van de SDS's overgenomen.
Essentieel component
CLM bevat alle functies en gegevens voor het genereren
van de vereiste etiketten conform de DPD-, DSD-,
CLP-, HazCom 2012- en GHS-voorschriften. Daarmee
is dit een must-have voor chemische fabrieken, externe

Eenvoudig aan regelgeving blijven voldoen

DGOffice heeft verschillende ondersteunende modules

gemaakt. Verplaats documentatie naar- of vanuit uw

die perfect op uw behoeften zijn af te stemmen.

archief, en bekijk alleen uw eigen documentatie, of alle
bedrijfsdocumenten. Geavanceerde zoekfuncties
vergemakkelijken het vinden van de gewenste zending.
Documentbeheer
Gecombineerd met de DocMan-module kunnen documenten
aan uw artikelen worden gekoppeld. Zo kunt u zelfs uw eigen
artikelen koppelen aan documenten die zich buiten uw
DGOffice-omgeving bevinden. U kunt voor elk document
instellen of het een versie-eigen document is of dat het bij elke

Verzendetiketten

zending moet worden gevoegd. Deze module zorgt er

De module Product Labels sluit aan op de verzend-

bijvoorbeeld voor dat uw klanten de nieuwste versie van de

informatie in de aangiften en drukt de per verpakking

bijbehorende SDS of gebruiksaanwijzing ontvangen.

benodigde verzendetiketten af. Dit omvat de details
van verzender en geadresseerde, UN-nummer plus de

Documenten weergeven

Proper Shipping Name. Ook de aanvullende vereiste

Publiceer elk gecreëerd document in DGOffice (zoals een

informatie wordt geprint, zoals ID-nummers, netto-/

SDS) op uw website, of waar u het maar zou willen tonen.

brutogewicht, en bijvoorbeeld "Overpack".

Deze module stelt u in staat om uw documenten te delen
zonder dat u zich bij een systeem hoeft aan te melden. Als

Eigen artikelen

u bijvoorbeeld een SDS, die u in DGOffice hebt aangemaakt,

Met de eigen artikelen module creëert men een

wilt toevoegen aan de productinformatie op uw website,

gepersonaliseerde stoffen-database. Classificeer uw

kunnen bezoekers klikken op een bijgevoegde koppeling die

eigen producten en gebruik uw eigen productnamen of

op uw website wordt getoond, en kan men de SDS direct

artikelnummers om documenten te maken of regelgeving

bekijken.

informatie in te zien. Ook kan de specificatie van
verpakking en inhoud op artikelniveau worden getoond,
voor zover bekend. Voor radioactieve materialen is
specificatie van radionucliden, categorie en activiteit
mogelijk. Zodra op artikelniveau alle benodigde informatie
is gespecificeerd, selecteert u eenvoudig het artikel en het
aantal verpakkingen om een aangifte af te ronden.
Documentenarchief
Houd gegevens bij over uw zendingen en documenten,
o.a. om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voor uw
reguliere zendingen kunnen ook sjablonen worden
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Statistieken en rapportages

Synchronisatie

De module Statistiek biedt als extra de nodige

DGOffice is toegankelijk via internet, echter- internet is

waardevolle inzichten in al uw aan gevaarlijke stoffen

niet altijd beschikbaar of kan nogal traag zijn. In dat geval kan

gerelateerde activiteiten. Hiermee kunt u rapporten

DGOffice lokaal, op een pc of een ander apparaat worden

genereren, bijvoorbeeld om de jaarlijkse rapportage

geïnstalleerd, zodat al het werk offline kan worden verricht

voor uw Veiligheidsadviseur te vervolmaken. Ook

en opgeslagen. Zodra internet weer beschikbaar is, wordt

managementinformatie kan met het systeem worden

de offline versie gesynchroniseerd met de online versie.

gegenereerd, en desgewenst transfereert u een
volledige verzendgeschiedenis, of selecteert u slechts

Veiligheidscursussen

een gewenste periode.

In deze module kan de trainingsstatus van gebruikers
worden gevolgd. Beheer toegang tot bepaalde modules

Communicatie

door de trainingsstatus te verbinden met moduletoegang.

Bepaalde documenten die zijn gemaakt of opgeslagen

Zo kunnen cursusschema's en trainingsmomenten worden

in DGOffice, dienen te worden gedeeld met externe

gedefinieerd; systeemmodules kunnen aan een cursus

partijen. Tegenwoordig is het gebruikelijk om de

worden verbonden, en gebruikersnamen kunnen worden

documenten digitaal te delen in plaats van op papier.

gekoppeld aan trainingsmomenten.

Dit kan via meerdere stappen worden gedaan, wat de
kans op fouten verhoogd. Documenten moeten
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namelijk vanuit het systeem worden omgezet naar een
pdf-bestand; worden opgeslagen; aan een e-mailbericht
worden toegevoegd, en verzonden. Vervolgens moet
de ontvanger het bestand weer openen en downloaden
vanuit de e-mail; opslaan, en uploaden naar zijn eigen
softwaresysteem. De communicatieoptie vereenvoudigt
dit proces, als ook de ontvanger een DGOffice-account
heeft. De afzender kan de documenten rechtstreeks
via DGOffice naar het account van de ontvanger
sturen. Het is dus niet langer meer nodig om te
downloaden; te uploaden; bij te voegen; op te
slaan, etc.

Elektronische stroomlijning

Elektronisch berichtenverkeer en e-freight vervangen
papieren documenten door elektronische versies van
documentatie, van het aanmaakmoment tot het
ontvangstpunt in een logistieke keten. Om dit te
realiseren, moet een bericht worden gegenereerd, dat
alle documentdetails bevat die op een standaardmanier
zijn gestructureerd, zodat deze opnieuw kan worden
gebruikt in andere computersystemen. De inhoud van
het bericht dient te voldoen aan de vereisten van vele
nationale- en internationale voorschriften met betrekking
tot het vervoer van gevaarlijke stoffen, die allemaal
gedetailleerde instructies bevatten voor het classificeren,
documenteren behandelen, enz. van deze goederen.
Over het algemeen moet alle informatie handmatig in
verschillende systemen worden ingevoerd, echter het
gebruik van e-freight reduceert dit tot een minimum.
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Kortom: e-freight bespaart tijd, en verkleint de kans op
fouten en kosten.
Berichtenstandaard

Dit gespecialiseerde softwaresysteem kan door verladers

Regelgeving verandert regelmatig, en ad-hoc wijzigingen

worden gebruikt om alle verzendgegevens in te voeren en

komen periodiek voor. Om deze reden is er een flexibele

vereiste elektronische transportdocumenten te genereren.

berichtenstandaard ontwikkeld in DGOffice. Deze bevat

Op basis van die informatie genereert het systeem het

alleen de basisinformatie over gevaarlijke stoffen, plus

standaardbericht dat opnieuw kan worden gebruikt in hetzelfde

gedetailleerde informatie over verpakking en markering

of een ander soortgelijk systeem op bijvoorbeeld de luchthaven

voor elke zending. Deze norm dient als basis voor

om een Afzendersverklaring, checklist of NOTOC te genereren.

DGOffice, en is daarmee in staat om de inhoud van het

Deze procedure wordt vervolgd aan de ontvangende kant, waar

bericht te converteren, om te kunnen voldoen aan de

de ontvanger de inhoud van het elektronische-,

verschillende transportvoorschriften voor gevaarlijke stoffen

gestandaardiseerde bericht kan gebruiken, bijvoorbeeld om een

welke betrekking hebben op een specifieke zending.

vrachtbrief te maken.

DGOffice.net is de online software-oplossing die alles

De ontwikkelingslocaties van DGOffice bevinden zich

bevat om uw gevaarlijke stoffen gerelateerde

in Nederland, Denemarken en Noorwegen, terwijl

activiteiten te beheren. Dit bespaart u tijd, geld en

ondersteunings- en verkoopkantoren over de hele wereld

vermindert de foutkans, omdat het zorgdraagt voor al

gesitueerd zijn. Alle activiteiten worden conform de

het benodigde papierwerk. Dankzij het modulaire

wereldwijd geldende kwaliteits- en veiligheidsnormen

ontwerp behoeft u slechts de modules aan te schaffen

uitgevoerd. Wereldwijd hebben duizenden gebruikers

die u nodig hebt. Wanneer uw behoeften wijzigen,

profijt van DGOffice, dat hun productie, opslag, handling,

breidt u uit met slechts één klik op de knop. DGOffice

transport en handel van gevaarlijke stoffen ondersteunt.

is ontworpen om samen te werken met de meeste
gangbare computersystemen en kan worden
geïntegreerd in uw eigen netwerkomgeving. Om
voortdurend te voldoen aan van toepassing zijnde regels
en voorschriften, wordt DGOffice continue bijgewerkt.
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