
mai mai SIMPLU,  UȘOR



Ce este EasySSM?

Easy SSM este o aplicație online de management al protecției muncii și 

al situațiilor de urgență, cu care îți vei ușura muncă și vei înjumătăți 

timpul de răspuns, precum și costurile în aceste domenii.

Ideea pornește de la necesitatea de a gestiona cu ușurință 

documentația, personalul, cât și punctele de lucru, scurtând astfel 

timpul și eliminând costurile de deplasare, iar modulul de rapoarte 

e�cientizeză la maxim timpul de lucru.

De ce o aplicație de protecția muncii?

EasySSM nu este un program care trebuie 

instalat pe calculatorul de serviciu. Este o 

plaformă online unde trebuie doar să te 

autenti�ci cu un utilizator și parolă, apoi ai acces 

la toate aspectele care te interesează.

Este atât de simplu



Cui îi este adresată aplicația

Aplicația se adresează atât �rmelor mari , cu mulți angajați sau multe 

puncte de lucru , cât și �rmelor mici sau abia în�ințate , care nu dispun de un 

specialist în domeniile de protecția muncii și situații de urgență.

Dacă ești specialist sau expert în 

domeniul protecției muncii și/sau 

inspector protecție civilă, lucrezi la o 

companie multinaționala, cu siguranță 

ai foarte multe aspecte pe care nu 

trebuie să le scapi din vedere. Și mai 

multe documente sau bucăti de hârtii 

sau postituri cu lucruri pe care să le 

faci. De acum poți renunța la ele 

de�nitv.

Dacă eșt i  inspector  începător , 

EasySSM este soluția să reușești în 

aceste domenii, pentru că la orice curs 

de formare se dau foarte puține 

documente, cu atât mai puține direcții 

de urmat, aplicația dispune de 

scadențar ,  p lan i�care,  dosare 

SSM/SU prede�nire, practic este un 

mecanism care setat, va merge de la 

sine.

Dacă ești serviciu extern, EasySSM este 

un asistent și  un instrument de 

management  e�cace.  O �rmă 

abilitată care gestionează alte �rme 

din punct de vedere al protecției muncii 

dar și al situațiilor de urgență își poate 

dirja mult mai ușor inspectorii către un 

anumit aspect legislativ, sau către 

�rma care are mai mare nevoie.

Specialist 

SSM-SU/PSI

Începător 

SSM-SU/PSI

Serviciul

Extern

Folosind EasySSM îți poți reduce timpul cu nenumărate aspecte legislative cu 30 % sau chiar 40%, astfel vei � mai relaxat.

Odata completate datele la început, vei ști la �ecare �rmă în parte, ce documente au fost întocmite, sau ce actiuni urmează.



URMEAZĂ-I 

EXEMPLUL LUI 

ANDREI 
responsabil SSM/SU

!
Vei ține sub control toate aspectele legate 

de securitatea muncii și situații de urgență.

!
Vei pleca în concediu teama 

unei amenzi usturătoare.

!
Vei reduce costurile de birotică 

și de deplasare.

! Te vei concentra pe afacere, nu pe griji.

DESPRE APLICAȚIE

Instruire SSM-SU/PSI online sau e-learning. 

Conducătorul locului de muncă sau specialistul desemnat: după ce primește noti�care prin email va putea efectua 

instructajul speci�c poziției în companie, asistat de calculator. Fiecare angajat va primi instrucțiunile necesare, în mod automat, 

se va instrui și va da testul online.

Dar testarea la angajare și anuală?

Fiecare angajat va avea în panoul sau, pe lângă instructaj 

și un modul de testare.

Acesta va intra pe testul său grilă și va completa cu bifă.

Calcularea punctajului se face automat, iar dacă 

angajatul nu este admis din prima – poate încerca iarăși.

Cum se face instructajul ?

La introducerea angajaților se crează un utilizator și o parolă 

pentru �ecare.Astfel că angajații, la conectare vor primi o 

noti�care în dashboard, cu mesajul prede�nit că trebuie să 

se instruiască. Aapoi vor primi doar instrucțiunea funcției lor, 

pentru luna în care se află. Aceștia pot reveni oricând să 

revadă instrucțiunile.
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Auditul intern
Aplicația dispune de un modul de evaluare 

a documentației și activităților – Auditul.

Auditul SSM/SU/PSI este prestabilit, astfel că trebuie 

doar să bifezi ce documente au fost întocmite sau ce 

acțiuni au fost întreprinse.

La �nal se poate observa ușor ce anume mai trebuie 

îmbunătățit.

Poți vedea de la sediu ce lipsește de la un punct de 

lucru din celălalt capăt de țară.

Plani�carea activităților 
pe un an întreg.

Am creat această plani�care pentru a ușura muncă 

unui specialist supraîncărcat, dar și munca unui 

inspector SSM care este la început de drum.

Plani�carea �ind prestabilită, vei putea completa 

toate activitățile doar prin setarea datelor în 

calendar.

De la sedințele CSSM, la instructaje pe domenii, 

controale de medicina muncii sau controale interne, 

toată activitatea unui inspector sau specialist.

Este cu adevărat util să poți să îți plani�ci activitatea o 

dată la începutul anului, ca apoi doar să � noti�cat că 

urmează să o efectuezi, iar în felul acesta nu îți va mai 

scăpa nimic.

Noti�cări prin e-mail

Scandențarul devine mai util decât orice ”reminder” sau 

chiar decât un asistent manager.

Odată completat la începutul anului, modulul îți va aminti la 

intervale de timp stabilite în prealabil.

Ce actiuni trebuie întreprinse în luna sau săptămâna 

curentă.

Vei primi noti�cări pe dashboard, dar și prin e-mail cu 

câteva zile înainte.

Evidenta personalului, 
echipamentelor de muncă, 
autorizarilor, etc

Gestionare simplă a personalului.

Pe masură ce introduci angajații în cloud, poți selecta 

pentru �ecare dacă face parte din echipa de intervenție.

Poți selecta dacă este autorizat, dacă este conducătorul 

locului de muncă sau dacă a fost instruit.

Aplicația are și un modul pentru echipamentele care 

necesită autorizare.

De reținut este faptul că toate inregistrările de personal, 

echipamente, etc. se pot face pe puncte de lucru.

Pentru a indenti�ca ușor și a manageria provocarea 

identi�cată.



Pastrarea documentațiilor

Atât  documentaț ia pe protecț ia munci i  cât  ș i 

documentația pe situații de urgență se vor urca pe 

platformă (în cloud).

Fiind disponibilă în timp real la toate punctele de lucru.

Am avut grijă să nu amestecăm cele doua domenii, astfel 

că am divizat documentele în dosare de protecția muncii și 

dosare de situații de urgență.

De exemplu, când vei modi�ca planul de prevenire și 

protecție, documentul îl vei urca în dosarul SSM, în 

subdosarul Plan de Prevenire și Protecție

Funcția de rapoarte
Cum rămâne cu documentația pe protecția muncii 

și situații de urgență?
Funcția de rapoarte poate � utila atât în sedințele operative 

cât și pentru întocmirea rapoartelor anuale în domeniul 

situațiilor de urgență.

Exista rapoarte cu controalele interne și externe, salariați pe 

puncte de lucru, situația instruirilor, plani�carea exercițiilor, 

listă cu mijloacele de stins incendii și termenele de veri�care, 

etc.

Control Asupra Managementului 

SSM-SU/PSI Cu Easy SSM poti avea informații în timp real 

despre orice aspect de protecția muncii și PSI.

Cum ar � , spre exemplu: dacă documentația este 

în regulă, semnalistica pe puncte de lucru sau 

departamente, reviz ia st ingătoarelor sau 

efectuarea buletinelor PRAM.

Cine s-a instruit sau ce punctaj a obținut la testarea 

SSM/SU.

BENEFICII



Control SSM-SU/PSI La Distanță

Prin EasySSM te conectezi rapid cu toate punctele de 

lucru sau toate departamentele.

Fie locale sau la sute de kilometrii distanță, astfel 

e�cientizezi timpul de lucru și te poți concentra mai 

ușor pe anumite aspecte.

Generare Costuri Reduse

Practic toate informațiile de la punctele de lucru sau 

de la alte departamente se centralizează în cloud-ul 

aplicației.

Totul �ind la un click distanță, te poți conecta de 

oriunde din lume de pe calculator, telefon sau tabletă 

care are acces la internet.

BENEFICII

PORTOFOLIU



www.easyssm.ro
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